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Het nieuwe wijkplatform HZL stelt zich voor
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden ingevuld door Aad Koedijk, Arie den Oudsten
en Chris Bouws. De overige leden zijn Jan Bollen, Lex Maurer, Hans van Oort, Bart van Roosmaelen en Conny
van der Wal. Adviseur (vrijwilliger) is Hilbert Hamberg en hij maakt ook de notulen.

De voorzitter, secretaris en penningmeester

Aad

Arie

Chris

Globale taakverdeling
• Project RPZ/Helmkruid: Chris en Conny
• Project Ruimte voor de Lek: Jan
• Project Park Oudegein: Jan en Hans
• Project Experiment gemeentelijke afvalbakken:
Conny
• Project Energie-ambassadeurs: Arie en Bart
• Entree Buurtplein Zuid: wijkwethouder Hans Adriani
• Braakliggend terrein Middenblok naast
winkelcentrum: Conny en Aad
• Website HZL: Chris en Lex
• Wijknieuws: Aad (eindredacteur), Hilbert en Arie

De overige leden en adviseur

Jan

Lex

Hans

Bart

Conny

Hilbert

Natuurlijk werken alle leden mee aan de uitvoering van het werkplan voor 2015 (zie pagina 3) en aan de zaken die
zo maar opduiken en om aandacht vragen.

U KUNT HET WIJKPLATFORM EN HAAR LEDEN BEREIKEN VIA E-MAIL: INFO@WIJKPLATFORMHZL.NL EN VIA
ONZE WEBSITE: WWW.WIJKPLATFORMHZL.NL

Van de voorzitter
De doorstart van het wijkplatform HZL is gelukt! En hoe! Na de oprichtingsvergadering op 4 maart en een
bewonersavond op 18 maart werd op 8 april jl. de eerste reguliere vergadering van het wijkplatform HZL
gehouden. Aanwezig waren naast de leden van het wijkplatform 9 belangstellenden. Tijdens de vergadering
van 20 mei waren er 20 belangstellenden. Er is continuïteit en de bewoners weten het wijkplatform te vinden.
Ook de contacten met de gemeente lopen uitstekend; we ervaren de voordelen van onze korte lijnen naar
het Stadshuis.

Een voorbeeld van “korte lijnen” tussen wijkplatform HZL en de gemeente Nieuwegein: kort voor de
vergadering van 20 mei 2015 kwam er een melding van een bewoner binnen bij het wijkplatform: er was
door de visvereniging riet en omgroeiing rond de Rietput weggemaaid. Een vorm van kaalslag waarbij ook
bloemen en zelfs beschermde gewassen verloren gingen. Ook de broedende watervogels in de Rietput
doet zoiets geen goed. Volgens de visvereniging had men toestemming om te maaien omdat er een
viswedstrijd mocht worden gehouden. Daags voor de vergadering kon het onderwerp nog net worden
geagendeerd en de volgende avond kon de wijkwethouder ons reeds verzekeren dat de vereniging er
ernstig op zal worden aangesproken. Van de geclaimde toestemming was geen sprake.
Gedane zaken nemen geen keer, maar herhaling is hiermee voorkomen, naar wij verwachten.

OPROEP!
HEBT U EEN LEUK IDEE VOOR DE
TIJDELIJKE INVULLING VAN HET
BRAAKLIGGENDE TERREIN VAN HET
MIDDENBLOK (NAAST HET WINKELCENTRUM)? WILT U EEN STEENTJE
BIJDRAGEN, SPECIFIEKE KENNIS OF
VAARDIGHEDEN, OM DEZE PLEK
TIJDENS DE PRE-BOUWPERIODE
TOCH AANTREKKELIJK EN LEVENDIG
TE HOUDEN? OF WILT U GEWOON
SAMEN MET BUURTBEWONERS DE
HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN
TIJDENS DE REALISERING VAN DE
TIJDELIJKE INVULLING VAN HET
TERREIN? NEEM DAN CONTACT OP
MET HET WIJKPLATFORM VIA E-MAIL:
INFO@WIJKPLATFORMHZL.NL. GRAAG
VÓÓR 15 JULI A.S.
MEER INFORMATIE VINDT U IN
ONS ITEM OVER HET CENTRUMGEBIED.
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In dit wijknieuws leest u meer over de leden van het nieuwe
wijkplatform, over het werkplan voor 2015, over
de vele ontwikkelingen in het centrumgebied, over belangrijke
ontwikkelingen voor de wijken van HZL, over resultaten die het
wijkplatform in haar korte bestaan heeft bereikt. Ook wordt een
aantal medewerkers van de gemeente voorgesteld waar sommigen
van u al kennis mee maakten. Ook informeren wij u over inbraken,
diefstallen en overlast.
Het wijknieuws is deze keer wel wat volumineus geworden.
Dat komt doordat er als gevolg van de doorstartperiode een
informatie-achterstand was ontstaan en die wilden we inhalen.
Maar: het is daarmee een informatief en bovenal veelzijdig
wijknieuws geworden!
U kunt het wijkplatform en haar leden bereiken via e-mail:
info@wijkplatformhzl.nl en via onze website: www.wijkplatformhzl.nl.
Daar vindt u veel meer informatie over wat in onze wijken speelt en
daar wordt ook vermeld hoe en voor welke activiteiten van bewoners het wijkplatform, uiteraard afhankelijk van beschikbare
middelen, een bijdrage kan geven. Ook de vergaderdata en de
notulen vindt u op de site. (Buurtplein Zuid is geworden tot ons
“thuis” voor vergaderingen en bewonersavonden.) We zien de site
(en e-mail) als belangrijk communicatiemiddel met u en we houden
onze site zo levendig, interessant en actueel mogelijk.
Maar ook zijn we trots op deze uitgave van ons Wijknieuws.
Ideeën kunt u naar ons mailen via info@wijkplatformhzl.nl. U kunt
ook een idee indienen op de website.
Of u belt ons: 06-50625144.
Aad Koedijk

Het werkplan voor 2015
Het werkplan is voor het wijkplatform een middel om overzicht te houden waar het mee bezig is, prioriteiten te stellen en
voortgang te bewaken. Het is voor de bewoners een middel om op hoofdlijnen inzicht te hebben in wat het wijkplatform
doet en eventueel te overwegen om bij onderdelen mee te doen en/of te denken.
Onderstaand geven wij de hoofdlijnen van de activiteiten
in 2015 weer. U vindt het werkplan op onze website.
1. Onderhanden werk gemeente (en anderen)
a.	de inrichting van de groenstrook achter de Anjerhof
bij de Rietput;
b.	het vrije zicht vanaf de Wilgenroos op de Rietput;
c.	opknappen van de wandelpaden in en bij het
“nieuwe” populierenbos;
d.	de begroeiing in de kleine Rietput bij de tennisbanen;
e.	de Lijsterbestunnel (de begroeiing bij de parkeerplaats
in Zandveld; de verhoging van de veiligheid in de
tunnel: lekkage oplossen, betere verlichting, wit
schilderen);
f.	afscherming van het pannafield (een voetbalveldje)
bij Het Witte Huis i.v.m. nabijheid Zandveldseweg /
verkeer;
g. verkeersveiligheid bij de Brede School;
h. afscherming Carpoolplaats A2;
i.	oversteek fietspad t.b.v. natuurbos Bossenwaard;
j. kruising Lekdijk en weg vanaf het pontje;
k.	handhaving rijsnelheid op Zandveldseweg,
Henri Dunantlaan, Bovenmonde.
De insteek bij deze punten is verbeteren en/of behouden
van de (verkeers)veiligheid en de natuur. De status is dat
het wijkplatform alle zaken bij de gemeente heeft
aangekaart en dat er goed overleg is. Ook zijn er voor de
meeste punten contactpersonen afgesproken.
2. Grote projecten in HZL
Door de gemeente Nieuwegein of anderen wordt een
aantal grote projecten uitgevoerd. In deze nieuwsbrief
geven wij u verderop meer inhoudelijke informatie.
Het betreft:
- Uitvoering bestemmingsplan Hoogzandveld centrum;
- Bouwplannen Handelskade/Lekboulevard;

- Project Rijnhuizen, Parkhout en Zandveld
(RPZ, ook wel Helmkruid genoemd);
- Project Ruimte voor de Lek;
- Project Visie op Park Oudegein.
3. Wijkschouw in HZL
De bedoeling is dat we dit in het najaar (september/
oktober) gaan doen. (Bewoners kunnen ons ongewenste
situaties en verbeterpunten melden.)
4. Communicatie met bewoners HZL
Gekozen is om de website www.wijkplatformhzl.nl in de
frontlinie te plaatsen. De website en e-mail zijn onze
belangrijkste communicatiemiddelen. Dat zal even
wennen zijn, zowel voor u als voor ons*. Maar we blijven
u natuurlijk ook informeren door bijvoorbeeld dit
wijknieuws (minimaal 2 keer per jaar en eventueel door
middel van ‘specials’). Door persberichten in lokale
media (Molenkruier, Nieuwegein Dichtbij, AD-UN,
Digitale Stad). En eventueel door flyers, posters e.d. En
natuurlijk ook via bewonersavonden. En last but not
least: de openbare vergaderingen van het wijkplatform
HZL, waar u uw zegje kunt doen en waar zo nodig een
podium met spreekruimte wordt geboden. Onze “thuishaven” is, zoals reeds gezegd, Buurtplein Zuid.
* Het wijkplatform overweegt om maandelijks een
inloopspreekuur te gaan houden in Buurtplein Zuid. Ook
overwegen we om daar een korte training te organiseren
voor het vinden van onze website en binnen de website
het vinden van informatie. (Uw animo hiervoor kunt u
kenbaar maken via een telefoontje naar 06-50625144.)
Voor de verdere toekomst denken wij aan faciliteren of
bemiddelen bij diensten in HZL, vooral gericht op
duurzaamheid, waarbij de gedachten uitgaan naar
zonnepanelen, kleine windmolens (duurzaamheid) en
trapliften (WMO). Het project Energie-ambassadeur (zie
later) neemt hierop al een voorschotje.

Aanvragen voor een bijdrage uit het wijkbudget
Ook in 2015 is het mogelijk om een aanvraag voor een bijdrage uit het wijkbudget in te dienen. Iedere aanvraag zal individueel worden beoordeeld. Uiteraard speelt ook de beschikbaarheid van onze middelen mee. De
voorwaarden staan op de website (www.wijkplatformhzl.nl). Daar staat ook het aanvraagformulier. Mocht u
plannen hebben om een aanvraag in te dienen: in verband met onze financiële planning verzoeken wij u om de
aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen. Of kenbaar te maken dat u dit van plan bent te gaan doen (info@
wijkplatformhzl.nl). Geef daarbij wel een indicatie van de gevraagde bijdrage.
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Het centrumgebied van Hoogzandveld
Voor dit gebied zijn een tweetal bestemmingsplannen vastgesteld. In 2012 voor het gehele gebied en in 2014
voor het winkelcentrum Hoogzandveld. En op 6 mei 2015 is het definitief ontwerp inrichting openbare ruimte
Hoog Zandveld vastgesteld. Al deze plannen zijn volop in uitvoering en onderdelen zoals de Brede School en
het Buurt- en Zorgplein Zuid, zijn al klaar.
Voor de bouw van de patiowoningen is een omgevingsvergunning door de gemeente verstrekt. Door het
faillissement van de projectontwikkelaar ligt de uitvoering nu stil. De verwachting is dat na afwikkeling van
dat faillissement de bouw doorgaat. Daarnaast staat in
het bestemmingsplan de bouw van het zogenaamde
middengebouw. De daarvoor bestemde plek ligt nu nog
braak en is door de gemeente met gras ingezaaid. Er
wordt nu door omwonenden nagedacht om tijdelijk een
andere, ‘natuur’gerichte inrichting te realiseren. Zie de
oproep aan bewoners op pagina 2 van dit wijknieuws:
meedenken over de concrete invulling, de wijze van
realiseren hiervan, het mobiliseren van kennis, vaardigheden en inspanningen zijn dringend gewenst!
De uitvoering van het bestemmingsplan Winkelcentrum
Hoogzandveld vordert met rasse schreden. Op 29 april jl.
is de vernieuwde supermarkt Albert Heijn officieel
geopend. Op de beide hoeken zijn nieuwe winkels

Middengebouw:
het gaat globaal om het gearceerde gedeelte.

aangebouwd. Ook vordert de inrichting, zoals de nieuwe
schermen langs de Zandveldseweg en Lupinestraat.
Het nieuwe plein is aangelegd en de aanleg van de
parkeerplaatsen is grotendeels afgerond. Naar verwachting is de herinrichting het eind van dit jaar klaar.
Het wijkplatform ondersteunt de bewonersgroep aan
het Lotusplantsoen inzake het braakliggende terrein
Middengebouw, heeft aangedrongen op Kiss & Ride
parkeerplaatsen bij het Zorgplein, heeft aangedrongen
op verbetering van de (slecht ingerichte) entree
van Buurt/Zorgplein Zuid (is opgepakt door wijkwethouder Hans Adriani).
Sky high!
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Het wijkplatform HZL
heeft met een boeket
bloemen de winkeliers
veel succes gewenst.

ers

wenst de winkeli
Het wijkplatform
!
heel veel succes

Invalidenplaatsen bij het Zorgplein.

De feestelijke opening van Albert Heijn.

Woningbouw Handelskade/Lekboulevard
Het voorstel van de grondeigenaren om woningbouw (18 woningen) mogelijk te maken is door de gemeenteraad
in haar vergadering van 30 april 2015 afgewezen (29 stemmen tegen en 4 - van D66 - voor). Bij de omwonenden
leidde dit besluit tot een zucht van verlichting. Het comité Stop Ontwikkeling Koniginnensluis Handelskade (SOKH)
blijft alert. De bekende bezwaar- en beroep-mogelijkheden zijn van toepassing. SOKH heeft de wijkplatforms HZL
en Vreeswijk gevraagd om een gesprek, om duidelijk te krijgen wat de partijen aan elkaar hebben.
Wijkplatform HZL zal SOKH gaarne, indien gewenst, een podium en faciliteiten bieden zoals dat ook geboden
is aan de bewonersgroep Anemoonstraat. Dit is in de bespreking met SOKH toegezegd.
Het college van B&W heeft inmiddels de besluitvorming in de gemeenteraad vastgelegd in een beschikking.
Die wordt toegezonden aan de grondeigenaren (de familie Huiden). Een eventueel vervolg is nog onduidelijk.
De website van SOKH: www.sokh.ilars.nl
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Het project Rijnhuizen, Parkhout en Zandveld
Dit project RPZ, ook wel Helmkruid genoemd, betreft verhuizing van de hockeyclub van Rijnhuizen naar het
sportpark in park Oudegein, woningbouw in Rijnhuizen, een upgrade van het sportpark in het park, woningbouw
aan het Helmkruid en een mogelijke verhuizing van Bouwspeeltuin Jeugdland vanuit park Oudegein naar een
grasveld achter de Anemoonstraat. Het geheel moet kostenneutraal zijn.
Voor de bewoners is over dit project RPZ op 25 maart jl. door de
gemeente een informatieavond gehouden in het Veerhuis. In
september a.s. neemt het college een besluit en dat wordt in oktober
a.s. behandeld in de gemeenteraad. Als dat besluit positief is wordt
een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld dat een traject van
zienswijzen, bezwaar en beroep inhoudt. Op de informatieavond zijn
alternatieve modellen met hun financiële gevolgen toegelicht. Ook
werd een onderzoek naar andere bouwlocaties teruggekoppeld. Er
bleken geen andere relevante mogelijkheden te zijn. Op de website
van de gemeente (www.nieuwegein.nl/parkhoutzandveld) staan de
alternatieve modellen en al de andere informatie over dit project.
Vanuit de bewoners worden bezwaren aangevoerd.
De actiegroep wijkplatform Groen Wonen (www.wijkplatformgroenwonen.jouwweb.nl) heeft op 16 mei jl. met een groot aantal buurtbewoners overlegd over de plannen van de gemeente om huizen te
bouwen in park Oudegein/Helmkruid. Hieruit kwam naar voren dat
nog steeds een overgrote meerderheid tegen de bouwplannen is.
Het wijkplatform Groen Wonen legt zich dan ook niet neer bij de
beoogde bouwplannen van de gemeente. Dat gaat men in de
komende periode op verschillende fronten kenbaar maken, zo staat
in hun persbericht. Naast de beïnvloeding van de publieke opinie
gaat het wijkplatform zich ook richten op de politieke partijen in
Nieuwegein. Ook zal de samenwerking met het Bewoners Collectief
Nieuwegein (BCN) en de Anemoonstraatgroep (zie hierna) worden
versterkt. Bewoners kunnen het platform bereiken via wijkplatformgroenwonen@gmail.com.
“Mensenzaak versus Businesscase”: Petitie Anemoonstraat
Tijdens het overleg van het wijkplatform HZL op 20 mei jl. hebben veel
bewoners van de Anemoonstraat hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen
het voornemen van de gemeente om de bouwspeeltuin Jeugdland te
verplaatsen naar het grasveld tussen hun huizen en het tennispark.
In een presentatie gaven zij ook aan dat het grasveld de afgelopen
jaren alsmaar kleiner is geworden door de uitbreiding van de
tennisvelden en de verbreding van de A2. De bewoners gaven aan
dat er bij hen en de overige buurtbewoners totaal geen draagvlak
bestaat voor de vestiging van een bouwspeelplaats á la Jeugdland.
Ze onderbouwden de huidige parkeeroverlast door de tennisbanen
en wat ze daar zelf aan hebben gedaan om die binnen de perken te
houden. Ze gaven duidelijk blijk van hun onrustgevoelens.
De huidige functie van het grasveld is ‘speelveld’ voor kinderen uit
Hoogzandveld en Lekboulevard. Het is voor iedereen en altijd
beschikbaar, er is ruimte en dat in alle seizoenen. Er wordt gespeeld,
gevoetbald, gevliegerd, gebasketbald, er worden hutten gebouwd en
tenten opgezet, beestjes gezocht, enz., enz. Er worden buurt- en
straatbarbecues en picknicks gehouden. Het verbindt alle leeftijden
en afkomsten. Voor de ‘kinderen’ creëert het mogelijkheden voor
activiteiten op een plek in de eigen buurt. Het is ook een laatste plek
na de eerdere afname van speelplekken in de wijk Hoogzandveld.
verder op pagina 6

Project Ruimte
voor de Lek
De werkzaamheden in de Bossenwaard vorderen goed en zijn naar
verwachting eind dit jaar klaar.

De contouren van de geulen voor
het water van de Lek worden steeds
zichtbaarder. De hondenuitlaatplek
is al afgerasterd en op de Lekdijk
zijn twee nieuwe bankjes geplaatst
die ook voor bewoners met een
beperking toegankelijk zijn.
In de hoek bij de Lekbrug zijn de
eerste voorzieningen voor de
speelnatuur voor de kinderen, die
de gemeente laat aanleggen, al
zichtbaar. Het wijkplatform gaat in
overleg met Rijkswaterstaat en de
gemeente om een veilige oversteek
van de carpoolplaats naar die
speelnatuur te krijgen.
Jan Bollen participeert namens
het wijkplatform in de begeleidingscommissie.
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Ombouw
kantoorpand
Bakenmonde
Het kantorencomplex aan de
Bakenmonde (wijk Lekboulevard,
vlak bij de A2 en de carpoolplaats) wordt omgebouwd tot
huurappartementen.
De woningcorporatie Jutphaas
Wonen transformeert het grote
kantoorpand van 8000 m2 tot 106
sociale huurwoningen waarvoor
zich 2700 belangstellenden
aandienden. De selecte groep die
uiteindelijk voor een woning in
aanmerking kwam, stond gemiddeld 7,5 jaar op de wachtlijst voor
een woning. Vanuit de hele regio
was er interesse om hier te komen
wonen. Alle appartementen krijgen
een balkon en een deel van de
appartementen heeft uitzicht op
de Lek.

vervolg van pagina 5
De veiligheid in de wijk is mede in het geding omdat een goede
wijkontsluiting ontbreekt, er meer autoverkeer komt als de bouwspeelplaats daar komt en het mogelijk vandalismegevoeliger wordt.
Bovendien is er in de huidige situatie al sprake van parkeeroverlast
door de aanwezigheid van de tennisbanen.
De bewoners zijn van plan een petitie op te stellen en in te dienen.
Feitelijk is het huidige gebruik van het grasveld vergelijkbaar met
bouwspeelplaats Jeugdland, maar het veld is nu altijd toegankelijk
want er zijn geen hekken en omheiningen. Alleen het timmeren
met pallets gebeurt nu niet en er staan nu ook geen gebouwen.
De omwonenden hebben bezwaar tegen de omheiningen en de
gebouwen die de bouwspeelplaats met zich meebrengt. Deze
gebouwen worden door Jeugdland verhuurd om inkomsten te
verwerven, met een toename van de (auto)drukte, parkeer- en
geluidsoverlast als gevolg.
Wethouder Adriani (die niet alleen onze wijkwethouder is, maar ook
de wethouder met dit project in portefeuille) geeft, na de presentatie,
aan dat alle genoemde activiteiten en omstandigheden naadloos
aansluiten bij wat de gemeente wil. De gemeente wil ook het liefst
open en toegankelijke speelvelden. De gebouwen en het timmeren
ziet zij achteraan op het veld zodat er veel gras overblijft. Sommige
Jeugdland-faciliteiten kunnen prima buiten de omheining van
Jeugdland worden geplaatst en zijn dan altijd toegankelijk.
Op zijn vraag of de bewoners een andere locatie weten, wordt
geantwoord dat het huidige crossbaantje nabij Jack’s Grillhouse een
prima locatie is, die ook nog eens bereikbaar is voor kinderen uit de
wijk Doorslag. Ook vinden zij het voormalige kynologenveldje (hoek
Parkhout en Helmkruid) een geschikte locatie. Wijkwethouder
Adriani heeft toegezegd deze locaties te zullen bekijken.
Door omstandigheden, aldus de wethouder, was er nog geen overleg* met de bewoners geweest. Voorzitter Aad Koedijk concludeert
dat in gesprek gaan door de gemeente met de bewoners nu de
hoogste prioriteit heeft. Het wijkplatform deed er goed aan de
bewonersgroep een podium, technische faciliteiten en ruime spreektijd te bieden. Zoals ze dat ook bij andere bewonersgroepen/comités
zal doen. Het heeft in ieder geval een entree voor de bewonersgroep
bij de projectwethouder en de projectleider RPZ opgeleverd.
*het overleg met bewoners is inmiddels gestart.

Project Visie Park Oudegein
Hoe blijft het Stadspark Oudegein ook in de toekomst een stadspark waar u wilt verblijven, recreëren,
ontdekken en beleven? En wat is daarvoor nodig? Met die vragen heeft de gemeente open gesprekken gevoerd
met bewoners en organisaties zoals natuurorganisaties, wijkplatforms en ondernemers. Ook via het digipanel
is informatie verzameld. Het antwoord op al deze vragen krijgt een plek in de inrichtingsvisie Park Oudegein,
hèt Stadspark van Nieuwegein.
Via participatieavonden wordt iedereen die belangstelling heeft en wil meedenken uitgenodigd. Op dinsdag
30 juni a.s. vindt van 19.30 uur tot 21.30 uur de 3e participatieavond plaats in het restaurant van het Stadshuis.
Aanmelding kan via e-mail: d.vanderkooij@nieuwegein.nl.
De wensen worden vertaald in ambities die worden voorgelegd aan het college van B&W die ze uitwerkt tot de
inrichtingsvisie en het uitvoeringsprogramma. Het is de bedoeling om de visie en het programma af te ronden
in het najaar van 2015.
Wijkplatform HZL participeert met 2 leden in dit proces, te weten Jan en Hans.
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De wijkschouw in de wijken van HZL
Het is de bedoeling om de wijkschouw in het najaar van 2015 te houden; september of oktober a.s. Bij
een wijkschouw lopen (of fietsen) leden van het wijkplatform en bewoners samen met de wijkwethouder
en medewerkers van de gemeente door onze wijken. Doel is om te kijken waar mogelijkheden zijn voor
verbeteringen van de wijken. Ook zal de gemeente uitleggen hoe bewoners zelf kunnen meekijken of het
onderhoud voldoet aan de afgesproken kwaliteit. Deze kwaliteit is met foto’s beeldend vastgelegd, die
medewerkers van de gemeente ter verduidelijking kunnen tonen.
Het wijkplatform HZL roept bewoners op om locaties die verbeterd kunnen of moeten worden aan te
melden en aan te geven of zij aanwezig willen zijn bij de wijkschouw. Dit kan ook als u geen locaties hebt
aangemeld. Aanmelding kan via e-mail: info@wijkplatformhzl.nl. U krijgt altijd antwoord van ons.

Overlast in de wijken
Naar aanleiding van de toename van fietsendiefstal in Hoogzandveld, vooral bij het winkelcentrum, kan gemeld
worden dat de dadergroep is aangehouden. Het resultaat is direct merkbaar in de aantallen. Was in maart
sprake van 8 diefstallen, in april waren het er 6, maar in mei was het verder gedaald naar 2 stuks.
Het wordt op dit moment niet als een structureel probleem gezien. Fietsendiefstal is hoe dan ook een prioriteit
van de politie en er wordt gericht op gesurveilleerd, ook bij het winkelcentrum.
De meldingen van jeugdoverlast in Hoogzandveld, die
zich concentreerde bij de Bredeschool en bij de Rank,
waren in maart 3 en in april 4. De groep die dit veroorzaakte is eerst 2 weken lang gewaarschuwd. Daarna
zijn verbalen uitgereikt met als resultaat dat er in mei
nul meldingen waren.
Met woninginbraken is het na 18 meldingen in de
eerste vier maanden van het jaar in mei weer rustig:
geen meldingen.

De overlast van het motorcrossen in de Bossenwaard
wordt nauwlettend gevolgd. De verwachting van Rijkswaterstaat is, dat als in oktober de inrichting van het
gebied klaar is, de overlast stopt. Het is dan een vlak
gebied.
De wijkagenten Marleen van Velzen en Yolanda van
Elteren presenteren zich in de volgende aflevering van
dit wijknieuws. Ze zijn bereikbaar via 0900-8844.

Bladkorven en plantenbakken
Bij het wijkplatform zijn meerdere malen vragen binnen gekomen over de
mogelijkheden voor de plaatsing van bladkorven en plantenbakken in de
wijken. De wijkmanager, Mieke Tulleken, heeft dit voor ons uitgezocht.
Het is mogelijk om in het najaar tijdelijk bladkorven geplaatst te krijgen om
bladafval van de bomen in te verzamelen. Ze worden als ze vol raken door
de gemeente geleegd. De aanvraag hiervoor moet worden ingediend bij de
servicelijn van de gemeente via telefoonnummer 14030. Er wordt door de
gemeente ruimhartig op gereageerd.
De gemeente is dit jaar vanwege de kosten gestopt met het plaatsen van plantenbakken in de wijken. De beschikbare
plantenbakken zijn inmiddels ter beschikking gesteld van belangstellenden. Aanvraag van nieuwe plantenbakken is
niet meer mogelijk.
In sommige wijken van Nieuwegein faciliteren wijkplatforms bij plantenbakken, met name plantenkorven aan
lantarenpalen. Daar zit natuurlijk een prijskaartje aan. Zeg maar E 190 per lantarenpaalkorf. Dat betreft dan de
huur van de korf, de planten, het ophangen in het voorjaar en verwijderen in het najaar en het gedurende het
seizoen water geven.
Wijkplatform HZL verwacht niet in 2015 plantenbakken te kunnen faciliteren, mede omdat ook het terrein middengebouw in Hoogzandveld wellicht om een financiële bijdrage vraagt. We plaatsen dit onderwerp in ons werkplan
als mogelijkheid in 2016.
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Geynwijs in Nieuwegein
Hoe blijf ik zelfstandig wonen? Waar kan ik leeftijdgenoten ontmoeten om onder de mensen te blijven? Ik
begrijp mijn kind niet altijd en maak me zorgen, kan iemand mij tips geven? Ik heb wat ruimte om af en toe iets
voor een ander te doen, wat zijn de mogelijkheden? Ik heb een beperking, maar wil toch graag nuttig zijn, kan
dat? Ik maak me zorgen over mijn buurvrouw, waar kan ik terecht?
Enkele van de vragen waarmee u bij Geynwijs terecht kunt. Nederland verandert, de zorg verandert mee, zo
ook in Nieuwegein. Geynwijs wil het iedereen, jong, oud, man, vrouw, mensen met en zonder beperking,
welke nationaliteit dan ook, vrijwilligers en professionals mogelijk maken mee te doen. Iedereen is welkom!
In Buurtplein Zuid, Ratelaar 37, is een professional van Geynwijs
aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. U
kunt Geynwijs ook telefonisch bereiken via 030-4100666 (op
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur). De hulp van Geynwijs
is altijd gratis.
Geynwijs heeft ook de sociale kaart van Nieuwegein ontwikkeld en vormgegeven in een website: www.geynwijs.nl is dé
nieuwe vraagbaak voor alle Nieuwegeiners met vragen over
participatie, welzijn, wonen en zorg.
Het programma van eisen en de keuze voor deze kaart is
in 2014 tot stand gekomen in samenwerking met een
gebruikerspanel bestaande uit professionals en inwoners.
Op de homepage vindt u thema’s als Noodhulp,
Jongeren, Actief zijn en meedoen, Wonen en vervoer,
Werken en leren, e.a. Op elk van deze thema’s kunt
u doorklikken waarna een uitgebreide menukaart verschijnt met allerlei onderwerpen die bij
het thema passen. Bij Jongeren komt u bijvoorbeeld tegen: school, familie en vrienden, geweld
en pesten met elk weer een keuzelijstje. Bij
Actief zijn en meedoen treft u bijvoorbeeld aan:
activiteiten voor ouderen, vrijwilligerswerk, sporten
en bewegen, ook weer met bij elk een keuzelijstje.
Een nuttige informatiebron op sociaal gebied, die wel
nog volop in ontwikkeling is; bij een aantal onderwerpen moet de tekst nog tot stand komen.
De gemeente wil het gebruikerspanel in 2015 ook een
aantal maal bij elkaar laten komen voor verbetersuggesties en ideeën voor doorontwikkeling (bijv. de toevoeging
van een stadsagenda en een sociale marktplaats). Heeft
u interesse om mee te doen in dat panel? U kunt zich
aanmelden bij Lotte Vermeer (projectleider sociale kaart)
via e-mail: l.vermeer@dock4advies.nl.

Burendag 26 september
Op 26 september 2015 is het Burendag, het jaarlijks terugkerend feest dat je
samen viert met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Vanaf maandag 22 juni is het mogelijk om een aanvraag in te dienen op www.burendag.nl voor een financiële
bijdrage. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger
worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Laat dat nu helemaal passen in de
doelstellingen van het wijkplatform (en dus van de gemeente)!
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Even voorstellen...
Wijkmanager Mieke Tulleken (foto links)
Mijn naam is Mieke Tulleken. Ik ben al weer een tijdje
de wijkmanager van de gemeente Nieuwegein voor
onder andere Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard.
Als verbindende schakel doe ik mijn best om de
samenwerking tussen de gemeente en de bewoners
van deze wijken zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik
houd mij veel bezig met zaken op het gebied van
leefbaarheid en veiligheid, zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid, speelvoorzieningen en de inrichting van het
groen in de wijk. Ook houd ik in de gaten dat bewoners
betrokken worden bij plannen en projecten die de
gemeente wil uitvoeren in de wijken. Namens de
gemeente werk ik veel samen met andere organisaties
en instanties, zoals de politie, het welzijnswerk, woningbouwcorporaties en scholen. Door vaak in de wijken te
zijn, de vergaderingen van het wijkplatform bij te wonen
en veel contact te houden met bewoners en het wijkplatform, zorg ik dat de gemeente op de hoogte blijft
van alles wat speelt en leeft in Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard en leg ik contacten met bestuurders
of medewerkers van de gemeente. Het wijkplatform
informeert mij over zaken in de wijken die relevant zijn
voor de leefbaarheid in de wijken in ruime zin, daarnaast is het mijn verantwoordelijkheid het wijkplatform
zo goed, tijdig en volledig mogelijk te informeren over
lopende en komende projecten en ontwikkelingen
die de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang
kunnen beïnvloeden, in positieve of negatieve zin.
En als er actie nodig is, organiseer ik die! U kunt mij
bereiken via e-mail: m.tulleken@nieuwegein.nl

Sociaal Programmeur Sandra Zwart (foto rechts)
Ik ben Sandra Zwart en ben sociaal programmeur van
de gemeente Nieuwegein voor de wijken Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard, Fokkesteeg en Vreeswijk.
De gemeente Nieuwegein wil initiatieven van bewoners
om hun buurt te verbeteren stimuleren. De sociaal
programmeurs helpen daarbij. Niet door het initiatief
over te nemen, wel door het bieden van ondersteuning
of door bewoners met elkaar of met organisaties in
contact te brengen. Ik faciliteer, kom met tips, probeer
te inspireren en te verbinden. Door veel in de wijken en
bij bijeenkomsten in de wijken aanwezig te zijn (zoals
bij wijkplatform HZL) hoor en zie ik veel. Als er signalen
zijn vanuit bewoners of partners op het gebied van
welzijn, ga ik daarmee aan de slag samen met bewoners,
professionals en organisaties. Deze informatie neem ik
ook mee naar de gemeentelijke organisatie.
Ik heb een breed netwerk van gezondheidscentra
en maatschappelijk werk tot scholen en kerken, van
welzijnswerk en thuiszorg tot buurtsportcoaches en
vrijwilligersorganisaties. Heeft u een idee, dan hoor
ik het graag! Ik ben bereikbaar via e-mail:
s.zwart@nieuwegein.nl of via telefoonnummer: 14030.
Beiden maken deel uit van onze eerder genoemde korte
lijnen met de gemeente.

Verkeersoverlast Lekboulevard
Op het fietspad op de Lekboulevard, tussen Woonzorgcentrum Vreeswijk en
de carpoolplaats bij de A2, was overlast van (hardrijdende) auto’s en motoren.
Oorzaak: de afscheiding tussen de carpoolplaats en het fietspad was door
onbekende oorzaak goeddeels verdwenen, waardoor er een vrije doorgang
naar het fietspad was ontstaan. Mede op verzoek van het wijkplatform (via
de gemeente) heeft Rijkswaterstaat de afscheiding weer hersteld.

Dansschool De Rijk verhuist naar het Veerhuis
Op de Nieuwegein Info-pagina van pen.nl lezen wij medio juni, dat Dansschool De Rijk haar pand aan de
Erfstede gaat verlaten. De danslessen zouden worden voortgezet in het Veerhuis.
Vele Nieuwegeiners hebben danslessen gevolgd bij De Rijk. Voor velen, van jong tot oud, was het in de jaren
90 een vast uitje om op dansles te gaan. Vooral bij de jeugd was De Rijk vanaf de jaren 1980 tot 2005 erg
populair; voor velen was het een eerste kennismaking met het ‘uitgaan’ tijdens het wekelijkse vrijdansen op
de zaterdagavond.
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Meedoen met boeven vangen door 1-1-2 te bellen
(Een bijdrage van onze wijkagenten)

Eén op de negen mensen die getuige zijn van een misdrijf of verdachte situatie belt 112. Veel mensen denken
dat ze de politie lastig vallen als ze bellen of denken ‘stel je voor dat het niks bijzonders is’. Een derde van de
ooggetuigen gelooft dat de politie onmiddellijk komt als je 112 belt: het blijft een hardnekkig misverstand dat
de politie toch niet komt. Wel zou bij veel meer 112 meldingen meer ‘pakkansinformatie’ door de ooggetuige
gegeven moeten worden. Er is vaak weinig tijd en herkenningsinformatie helpt dan erg!
Om nog even door te gaan met de cijfers: 85% van de verdachten wordt op heterdaad aangehouden. 15%
wordt later opgepakt. Uw telefoontje naar 112 over iets wat u verdacht vindt, is een kans voor de politie om
boeven te vangen.
Wat 1-1-2 moet weten
Iedere melding van een verdachte situatie wordt door de politie
gezien als prioriteit 1. Dat betekent dat elke beschikbare auto in
Nieuwegein eropaf gaat wanneer u 112 belt voor iets verdachts.
Dan vertelt u de meldkamer zoveel mogelijk bijzonderheden:
•h
 et signalement van de verdachte; iets opvallends als kleur pet
of jas helpt al;
•w
 aar gaat de verdachte naar toe, welk vervoermiddel, fiets,
bromfiets, auto, kleur en kenteken?

Project
Energieambassadeur
De gemeente heeft een project
‘energie-ambassadeur’ gestart om
(met name) de besparingsmogelijkheden van energie beter onder
de aandacht van de bewoners te
brengen. Het zijn vrijwilligers die
samen met buurtgenoten aan de
slag gaan met energiebesparing.
Ook inwoners die ervaring hebben
met energiebesparing en/of
-opwekking kunnen zich opgeven.
Energie-ambassadeurs krijgen
twee gratis trainingen. Zie ook de
website: www.nieuwegein.nl.
Voor het wijkplatform nemen Arie
den Oudsten en Bart van Roosmaelen deel aan de trainingen die
in juni worden gegeven. Zij zullen
daarna kijken of het wijkplatform
hierin een rol kan spelen en,
zo ja, hoe die er dan uit kan zien.
Aanmelding voor nieuwe trainingen
na de zomer kan via website:
www.nieuwegein.nl.
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PRAKTIJKVOORBEELD: ZO KUNT U OOK HANDELEN
Zaterdagavond 21.30 uur belt een getuige dat er 2 mannen
tussen de auto’s lopen op de parkeerplaats Wenckenbachplantsoen en met een zaklampje in de auto’s schijnen. De getuige
vertelt veel ‘pakkansinformatie’, namelijk dat 1 man een groene
jas aan heeft en de 2e in een grijs joggingpak loopt. De getuige
vertelt dat hij ziet dat de mannen in de richting van het Van
Herwijnenplantsoen lopen. De politie gaat op zoek met 3
surveillance auto’s en 1 motor. Dankzij de goede aanwijzingen
worden de 2 mannen snel gevonden en er blijkt zelfs nog een
3e in de buurt te lopen. Ze worden gefouilleerd en hun gegevens worden gecontroleerd. Deze Oostblokkers uit Amsterdam
hebben geen goede verklaring voor hun wandeling door
Nieuwegein. Ze mogen even mee naar het bureau. Omdat de
politie geen verboden zaken aantreft moeten de mannen vrij
gelaten worden. Eenmaal vrijgelaten worden de mannen
gevolgd door politiemensen in burger. Na ruim drie kwartier
blijkt dat die mannen worden opgehaald door een maatje uit
Amsterdam. Ook die auto wordt gecontroleerd en er wordt niets
gevonden. Dus geen resultaat? Dankzij deze goede getuige
werden deze boeven gepakt voordat ze gingen inbreken.

Niet tevreden? Zeg het uw wijkagent!
Wanneer u vindt dat de politie uw melding niet goed heeft afgehandeld, kunt u thuis mopperen. Beter is het om contact op te
nemen met uw wijkagent. Hij kan uitzoeken wat er met uw
melding is gedaan. Ook kan hij uitleggen waarom uw melding zo
is afgehandeld. Dan kan de politie ook verbeteren wanneer een
melding onverhoopt niet goed is aangepakt.
1-1-2 DAAR VANG JE BOEVEN MEE
De wijkagenten zijn zelf bereikbaar via 0900-8844.

Experiment Afvalbakken in de openbare ruimte
Er staan in Nieuwegein momenteel 813 (!) gemeentelijke afvalbakken in de openbare ruimte. Is dit qua aantal
voldoende? In onze wijken zijn zo’n 25 geregistreerde ZAPpers actief; deze ZwerfAfvalPakkers gaan vrijwillig
wekelijks of soms zelfs dagelijks op pad om zwerfafval op te ruimen.
Andere inwoners trekken zich overigens ogenschijnlijk
weinig aan van die afvalbakken en laten “de boel”
gewoon vallen. Sommige inwoners verbazen zich over
een overvloed aan afvalbakken “op een kluitje”. Anderen
verbazen zich over bankjes of speelpleintjes waar geen
afvalbak staat.
In principe worden afvalbakken geplaatst bij winkelcentra, dierenweides, bushaltes en verder volgens
gemaakte afspraken. Bij speelpleinen staat niet
standaard een afvalbak.
De gemeente wil op het gebied van de afvalbakken
verbeteringen doorvoeren. Maar welke en hoe? In
sommige plaatsen (o.a. in Arnhem en Houten) claimt
men dat het verwijderen van een afvalbak of het transformeren van een afvalbak tot een “adoptiebak” (een
bak die niet door de gemeente, maar door een bewoner
wordt geleegd) niet persé tot meer zwerfvuil leidt.

Door middel van experimenten (“pilots” genoemd) wil
de gemeente nu de gevolgen onderzoeken van een
verwijderde bak of de transformatie tot een adoptiebak.
Doel: leren en onderbouwen van eventueel toekomstige
veranderingen in het beleid.
Verwijdering van bakken is niet persé definitief, eerst zal
het succes ervan of het uitblijven van problemen
moeten blijken.
Deze pilots vinden plaats in HZL en in Batau Noord en
zullen deze zomer starten Er wordt voorzien in een
communicatieproces met de inwoners.
Op 24 juni 2015 komt de projectleider, Myra Veenhuizen,
dit project toelichten in de vergadering van het wijkplatform. Dat is dus voordat u dit leest, maar er is door
de gemeente een aankondiging hiervan geplaatst in
de Molenkruier.

Plastic-inzameling
Zwerfvuil, niet meegenomen vuil, het is en blijft helaas een grote ergernis. En dat terwijl we er zelf zo veel
aan kunnen doen! Voor wat betreft plastic-inzameling was er een duidelijk opstartprobleem, vooral omdat
de definitie van plastic niet altijd even duidelijk was. De informatievoorziening over dit onderwerp is na de
introductie van de plastic-inzameling aanzienlijk verbeterd en daarmee ons gedrag ook.
Toch zie je met regelmaat dat het fout gaat. Door onwetendheid? Door onverschilligheid? Laten we het in HZL op
het eerste houden! Wat bijvoorbeeld niet de bedoeling is: het plastic inzamelen in een verkeerde zak. Dat gebeurt,
terwijl AH in ons winkelcentrum u gewoon (gratis) een rol kan overhandigen bij de servicebalie!
Wat ook niet de bedoeling is: “piepschuim”-verpakkingsmateriaal, zoals bij veel elektronica wordt gebruikt, los
bij de zakken op straat leggen. Dit wordt niet meegenomen, zwerfvuil is het gevolg. In de inzamelzak mag het
natuurlijk ook niet. Het is restafval voor de grijze bak.
Kortom: met enig bewustzijn en enige kennis van zaken kunnen wij ook op dit gebied allemaal bijdragen aan een
betere leefbaarheid van onze wijken, hoofddoel van het wijkplatform.

Wat is wel en wat is geen plastic:
• het gaat om verpakkingsplastic;
• het gaat NIET om “piepschuim”-verpakkingsmateriaal;
• plastic tuintafels horen er bijvoorbeeld ook niet bij;
• wat er wel bij hoort en in het begin niet zo herkend werd is cellofaan,
bloemen worden er vaak in verpakt als u ze cadeau krijgt;
• papier en kartonresten moeten worden verwijderd (en kunnen in
de papierbak);
• kartonnen drankpakken en diepvriesverpakkingen moeten naar
het restafval.
Zie ook www.rmn.nl/content/index.php/inwoners/afvalwijzer/plastic
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Even voorstellen...
Manueel therapeut Clair van Baal
Zo’n 6 weken geleden volgde Clair van Baal Annemieke Zwezerijnen op
als de nieuwe manueel therapeut van Fysiotherapie Zorgplein Zuid.
Clair is dertig jaar, echte Nieuwegeinse en sinds 2007 afgestudeerd als
fysiotherapeut. Tot augustus 2014 heeft ze gewerkt in een praktijk in
Utrecht. Daar was ze vijf jaar werkzaam en heeft ze ook met succes haar
manuele therapie- en dry needling opleidingen afgerond. Van augustus
2014 tot mei 2015 was ze echter niet in Nederland te vinden.
“Vorig jaar besloot ik met mijn vriend mee te gaan naar Finland. Hij ging daar voor het tweede seizoen op het hoogste
niveau volleyballen. Ik had wel zin in het leren kennen van dit land. Veel sneeuw, Noorderlicht, aardige mensen. In
maart was ik in Nederland en heb ik gesolliciteerd bij Zorgplein Zuid. Het geluk wilde, dat zij net op zoek waren
naar een vervanger voor Annemieke, ik was op het juiste moment op de juiste plaats!”
Samen met Clair is ook dry needling nieuw in de fysio-praktijk. Het is een behandelmethode die steeds meer wordt
toegepast door fysiotherapeuten. Dry needling is het aanpakken van gespannen of ‘harde’ spieren in het lichaam
middels een klein/dun naaldje. In tegenstelling tot acupunctuur heeft dry needling niets van doen met Oosterse
geneeswijzen. Je gebruikt maar één naaldje per keer en je pakt de problemen ín de spier aan door ze aan te
prikken en aan te laten ‘twitchen’. Kort gezegd: de spier spant zich aan (de twitch), waarna er direct een ontspanning intreedt.
“Ik needle nu drie jaar. Het is geen heilige graal: oefenen en het veranderen van je (bewegings)gedrag zijn voor de
client belangrijk om klachten ook daadwerkelijk terug te dringen, maar het is een perfecte manier om klachten snel
te reduceren. Zeker ook in combinatie met manuele therapie.”
Het needlen kan bij veel soorten klachten en in alle leeftijdscategorieën worden toegepast: van een muisarm tot
een sportblessure.

Overlegdata Wijkplatform Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard
2015				2016
• 09 september			
• 13 januari
• 14 oktober
• 25 november
De plaats van de bijeenkomst is Buurtplein Zuid, Ratelaar 37,
Nieuwegein. Aanvang 20.00 uur.
Deze vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering wilt
bezoeken, wordt u verzocht dit ter wille van een nette ontvangst
vooraf even te melden via e-mail: info@wijkplatformhzl.nl
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