Terugblik Kerstmarkt 19 december 2015

Veiliger en duurzame toegang Buurtplein Zuid

Het wijkplatform staat voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Maar ook voor sociale samenhang
en bewonersparticipatie. Het wijkplatform probeert dit te stimuleren door mogelijkheden tot ontmoeting
en communicatie te creëren. Met dat voor ogen is, op initiatief van wijkplatform HZL, de Kerstmarkt op
19 december 2015 georganiseerd, in nauwe samenwerking met winkeliersvereniging Hoogzandveld en
ook MOvactor en andere “Bewoners” van Buurtplein Zuid sloten zich snel aan. Een mooi wijkinitiatief!

Dit onderwerp speelt al een tijd. Het gaat om hoe het overbruggen
van een hoogteverschil van ongeveer 60 cm van straatniveau
naar de vloer van het Buurtplein Zuid het beste gerealiseerd kan
worden. Dat gaat nu met een liftje, waarvan de bediening niet
voor iedereen geschikt is. Met soms nare gevolgen. Ook staat
er buiten regelmatig een rij van scootmobielen, rollators en
kinderwagens te wachten.

Het was een levendige markt waar veel bewoners met
hun (klein)kinderen op af kwamen. Bij de kinderen
was de kerststal, met Jozef en Maria en met heel wat
levende have, razend populair. De kinderen mochten
ook binnen de hekken, de dieren aaien en knuffelen
en voeren. Ook konden ze pony rijden. Veel smartphones hebben dit allemaal vereeuwigd. Bij de
volwassenen was met name Popkoor Amazing populair:
een groot gezelschap dames en heren van zeer
uiteenlopende leeftijd zong gedreven, enthousiast en
vol overgave liederen die we allemaal kennen. Een
groot genoegen om naar te kijken en te luisteren.
Het aangekondigde rendier mocht te elfder ure helaas
toch niet komen: Europese regelgeving! Een rendier
zou gestrest raken van zo’n markt. Kamelen hebben
daar dan weer geen last van, maar die waren zo gauw
niet voorhanden.

Er waren glühwein, warme chocolademelk, cadeautjes,
hapjes, kortom voor elk wat wils.
En wethouder Adriani deelde de prijzen uit van de
kleurwedstrijd en ging op de foto met de prijswinnaars.

Maar er wordt nu voortgang geboekt. Onder leiding van wijkwethouder Hans Adriani is door een werkgroepje een plan van
aanpak gemaakt. Allereerst worden met het oog op de veiligheid
bij het gebruik van het liftje, een aantal verbeteringen aangebracht
zoals grote halfronde bedieningsknoppen. Ook wordt de oprijklep
wat kleiner gemaakt. Het risico bestaat nu dat je er zomaar met je
voet onder vast kunt komen te zitten. Dus veiligheid voorop.
Maar natuurlijk is het huidige liftje niet de optimale oplossing. Het
beste is een vaste oprijlaan. Afgesproken is om daar verder onderzoek naar te doen en ook de kosten te berekenen. Dat geldt zowel
voor een oplossing aan de voorzijde (pleinzijde) als aan de achterzijde (tramhalte) van het Buurtplein Zuid. Maar de realisering zal
nog wel de nodige tijd vergen. Daarom is gekozen om eerst de
veiligheid bij het gebruik van het liftje te verbeteren.

Het wijkplatform was al met al tevreden, al waren er
ook leerpunten voor een volgende keer. Of die er gaat
komen, wordt bepaald in het vroege najaar.
De Molenkruier wijdde er een kleine week later nog
een mooie fotoreportage aan met de kerstmannendweilband prominent gepositioneerd.
Wie mogen we voor de organisatie bedanken? Arie den
Oudsten, Bart van Roosmaelen, Conny van der Wal
(wijkplatform), Els Reinking (sociaal programmeur
gemeente Nieuwegein), Wim de Graaf -Keurslager-,
Annie Gruters -Kwalitaria- (winkeliers) en Karin Alting
(MOvactor en Buurtplein Zuid).
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Ontwikkelingen in Park Oudegein en Natuurkwartier
Park Oudegein is van heel Nieuwegein, dus heel
Nieuwegein mag zich er mee bemoeien. En dat gebeurt
ook in diverse projecten. Maar de wijkplatforms rondom
het park, HZL, Fokkesteeg en Doorslag, beschouwen dit
uiteraard zeker ook als hun werkterrein; zij zijn immers
de wijkplatforms van de omliggende wijken en van,
wellicht, de intensiefste gebruikers van het park.
Er is een gemeentelijk project over de toekomstvisie
op het park, waarvoor veel bewoners inbreng hebben
geleverd. Daar zijn heel veel ideeën en suggesties
gegenereerd waarin intussen structuur is aangebracht
en prioriteiten zijn gekozen. Maar de visie is nog niet
af en besluitvorming moet nog plaatsvinden.
Ook in het Natuurkwartier is er beraad over de toekomst.
Tijdens de recente februari-vergadering van Wijkplatform
HZL waren twee 16-jarige jongeren uit Fokkesteeg op
bezoek, jongeren dus uit één van de omliggende wijken
van het park. Zoals bekend biedt ons wijkplatform graag
een podium aan bewoners die voor HZL relevante
initiatieven nemen of signalen afgeven.
Deze jongeren, die graag aan sport doen, waaronder
fitness en krachtsport, ondernemen een initiatief dat
moet leiden tot sportbeoefening die buiten de sportscholen (outdoor dus) kan plaatsvinden, die goedkoper
is dan in sportscholen (jongeren hebben meestal niet
veel geld) en die ook beter is voor jongeren in de groei.
Calisthenics (“streetworkout”) is daar een voorbeeld
van. Over komen waaien uit de VS en Canada. En het
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lijkt een opkomende sport in Nederland.
Onze jonge gasten hebben dus een idee, nemen
initiatief, hebben een goed plan gemaakt, worden
ondersteund door het jongerenwerk van MOvactor en
gaan de park-omringende wijkplatforms af om hun
verhaal te doen. Slim, want er is nog wel een probleem:
de financiering. En aan de tafel van het wijkplatform
zitten ook gemeentelijke en politieke vertegenwoordigers. En zo’n agendaonderwerp kan zo maar publiciteit
in de media genereren, wat hier ook gebeurde in het
AD-UN. En dat kan helemaal geen kwaad in dit proces!
(Terzijde: dit soort belevenissen maakt het werken in
een wijkplatform nou zo leuk!)
Eén van de initiatieven in het Natuurkwartier is de
“Proevtuin”. Proeven staat in de tuin voorop, vandaar
de ‘v’. Ook gaat het om het verbinden van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt met bewoners in de
omgeving (vrijwilligers). Duurzaam, biologisch en
fairtrade zijn sleutelwoorden.
SDN (Samen Duurzaam Nieuwegein) is trekker van dit
initiatief, waarin ze samen met de gemeente, wijkplatforms Centrum/Merwestein en HZL en Stichting de
Wending een voedseltuin in het Natuurkwartier opzetten. Reinaerde is eveneens partner in dit initiatief. Dit
initiatief wordt in de opstart gefinancieerd door het
Oranjefonds vanuit het programma ‘Groen Verbindt’.
In de inmiddels opgerichte stichting, die de Proevtuin
daadwerkelijk opzet en gaat onderhouden, heeft
wijkplatform HZL een bestuursfunctie genomen.
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DRINGENDE OPROEP voor aanmelding als
MEEDOENDE BEWONER bij wijkplatform HZL
Wat zou u kunnen of willen bijdragen aan uw woonomgeving? Waar bent u goed in? Wat vindt u leuk?
Wat vindt u belangrijk als het gaat om leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang, bewonersparticipatie?
Laat het ons weten! info@wijkplatformhzl.nl of 06-50625144.
Meer werk maar minder handen in Wijkplatform HZL
Nu het vernieuwde Wijkplatform HZL een klein jaar aan de slag is, merken we dat de werkdruk aan het toenemen
is. Er zijn steeds meer zaken in onze wijken die om onze aandacht vragen. Dat geeft in elk geval het gevoel dat
Wijkplatform HZL nut heeft en gezien wordt. Maar tegelijk neemt de beschikbare werkkracht af door een dalend
ledenaantal (verhuizing), of doordat leden ook weleens ziek zijn of door persoonlijke omstandigheden minder tijd
hebben.
Wel meedoen maar niet vergaderen
Daarom is het wijkplatform op zoek naar nieuwe leden. Maar we
horen wijkbewoners ook zeggen: “ik wil wel wat doen, maar heb
geen zin om iedere maand over van alles en nog wat te vergaderen”. Naast het lid worden van het wijkplatform bestaat ook de
mogelijkheid als vrijwilliger op een bepaald gebied mee te doen.
Daartoe richten we werkgroepen op. Die werkgroepen zijn verbonden aan het wijkplatform en gericht op specifieke thema’s.

Overlegdata

Wijkplatform Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard

Er zijn twee zaken in onze wijken die we erg belangrijk vinden.
Als eerste is dat het behoud en onderhoud van het groen. En als
tweede het behoud en onderhoud van de speelplaatsen en de
speelvoorzieningen. En voor die speelvoorzieningen geldt ook dat
ze op plaatsen moeten staan waar de kinderen wonen en veilig
kunnen spelen.

2016
• 06 april
• 18 mei
• 29 juni
• 07 september
• 12 oktober
• 30 november
2017
• 25 januari

Een paar belangrijke projecten vragen om een goed vervolg
Een aantal jaren geleden is in de gemeente Nieuwegein door het
project NIEUWegein GROEN een grote inhaal- en vernieuwingsslag
gemaakt. Ook in onze wijken is dat gebeurd en de informatiebijeenkomsten voor die nieuwe inrichting werden druk bezocht
door de wijkbewoners; gemiddeld 200 tot 300 bezoekers per
avond.
verder op pagina 3

De plaats van de vergadering
is Buurtplein Zuid, Ratelaar 37.
Aanvang 20.00 uur.
De vergaderingen zijn openbaar.
U bent van harte welkom. We stellen
aanmelding vooraf op prijs zodat wij
u netjes kunnen ontvangen.
E-mail: info@wijkplatformhzl.nl
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Van de voorzitter
Op 4 maart 2015 werd ik, niet helemaal wat ik voor ogen had, voorzitter van Wijkplatform HZL. Een nieuw wijkplatform, vrijwel groen als gras. Toen was ik al een maand of vijf bezig, samen met Arie den Oudsten (secretaris), om
de doorstart voor te bereiden.
Een doorstart die anno nu als succesvol kan worden bestempeld. Maar we moeten oppassen niet te sterven in dat
succes. We moeten ons dus versterken en moedigen u graag aan mee te doen. Als lid of als vrijwilliger.

Even
voorstellen...
Mijn naam is Micha Giltay en
ik vertegenwoordig het Openbaar
Domein van de gemeente
Nieuwegein in het Wijkplatform.
Ik fungeer als postbus, zet vraagstukken intern uit, bewaak de
voortgang voor de beantwoording
ervan en houd het wijkplatform op
de hoogte van de plannen van de
gemeente.

Betrokken bij de inwoner
In mijn functie als accountmanager
Openbaar Domein ben ik de verbindende schakel tussen externe
en interne betrokken partijen. Ik
ondersteun bij bewonersinitiatieven
waarbij wij onder andere invulling
geven aan het begrip “ja het kan
tenzij”. Verder heb ik de rol om als
ambassadeur de inwoner te betrekken bij het beheer van de openbare
ruimte. Voorbeelden hiervan zijn
het zelfbeheer, de zwerfafvalpakkers en het stimuleren van het
wijkplatform om een jaarlijkse
doedag te organiseren.
U kunt mij bereiken via mailadres
M.giltay@nieuwegein.nl of via
telefoonnummer 14030. Voor
het indienen van een bewonersinitiatief kunt u een e-mail sturen
naar samendoen@nieuwegein.nl.
Ik kijk uit naar een constructieve
samenwerking!
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Toen ik aan deze klus begon was ik wat beducht voor moeizame
vergaderingen met ontevreden mensen. Maar dat viel uiteindelijk
alleszins mee en ik ben meedoen aan het wijkplatform leuk gaan
vinden, veel leuker dan ik had gedacht! En het heeft me ook veel
gebracht:
• Mijn woonomgeving ken ik nu beter dan ik die in de 23 jaar dat
ik al in HZL woonde, kende; dat geldt voor straatnamen, wijkbewoners, groenvoorzieningen, speelplaatsen, Park Oudegein,
Natuurkwartier;
• Tijdens mijn regelmatige wandelingen door de wijken ben ik
op een geheel andere manier gaan kijken; door alles wat in
het wijkplatform aan de orde komt worden die wandelingen
interessanter, gevarieerder, spannender, inhoudsvoller;
• De lokale media lees ik met veel meer interesse dan voorheen;
ik pik belangrijke punten op die ik vroeger nauwelijks zag;
• Mijn netwerk in Nieuwegein is aanmerkelijk gegroeid;
• Ik snap veel meer van “het groen” dan ooit;
• We kunnen verrassend snel schakelen met de gemeente;
• Het is leuk en interessant, en ook belangrijk, om in de wijkplatformvergaderingen een podium te bieden aan andere
groeperingen en organisaties;
• Het is leuk om een paar keer per jaar een Wijknieuws te maken
en te laten verspreiden: je laat zien wat belangrijk is, welke
ontwikkelingen er zijn, wat je gedaan hebt, wat je bereikt hebt;
• Het is interessant om meer te begrijpen van politieke en
gemeentelijke processen;
• Het is leuk om constructief samen te werken als bestuur en
als wijkplatform;
• Het is leuk samen te werken met enthousiaste, kritische (en
niet ontevreden) mensen en zo ongeveer elke 5 weken (niet in
vakanties!) een (niet al te moeizame) vergadering te hebben;
• Het is prachtig dat je vrijwel elke wijkplatformvergadering de
wijkwethouder, de wijkmanager, de sociaal programmeur,
de accountmanager Openbaar Domein, de wijkagenten en
geïnteresseerde bewoners aan tafel hebt;
• Het is leuk je als team te profileren in de media, in je Wijknieuws
en op de eigen website;
• Het is leuk om nu en dan je successen terug te zien in de lokale
media;
• Het is leuk om aan die successen, samen met het team, te
werken; neem nu de Kerstmarkt(!); zie verderop in dit Wijknieuws;
• Het is leuk om mee te denken en mee te werken aan verbeteringen in onze wijken. Dat doe je immers ook voor jezelf, of voor je
buren.
Het enige wat je eigenlijk niet snapt, is dat bewoners niet staan te
dringen om ook mee te doen! Maar misschien krijg ik ongelijk. Dat
hoop ik van harte!
Aad Koedijk

wijkplatform eenvoudig bij de gemeente aankaarten, waardoor bijvoorbeeld gericht onderhoud kan worden uitgevoerd.

vervolg van voorpagina
Een indringend verzoek van een viertal wijkplatforms,
waaronder wijkplatform HZL, om extra gelden beschikbaar
te stellen voor speelvoorzieningen werd door het college
van B&W beloond met een extra budget van E 1 miljoen,
naast het jaarlijkse budget van E 400.000. Dat traject is
2 jaar geleden afgesloten. Ook daarbij was sprake van grote
belangstelling van bewoners met kinderen.

Ook andere verbeter- of instandhoudingsprojecten kunnen
door het wijkplatform worden gestart. Dat kan bijvoorbeeld
uit hoofde van het initiatief NLdoet. (Elders in Nieuwegein
vinden in maart 2016 zo’n 31 projecten plaats! Zie: http://
klussen.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken). Wijkplatform HZL is
op dit moment ook daarvoor te klein en te druk. Jammer!
Maar ook kan het gaan om lokale parkeerdruk, om duurzaamheidsprojecten, om… U mag ook zelf thema’s die u
belangrijk vindt, aandragen!

Meldt u aan als vrijwilliger bij het wijkplatform HZL
Wij moedigen u aan om een aantal dagdelen per jaar als
vrijwilliger in het wijkplatform aan de slag te gaan in het
groen en/of de speelvoorzieningen. Het is echt nodig om de
hiervoor genoemde projecten in leven te houden en waar
nodig zaken te verbeteren. Wij richten hiertoe werkgroepen
in met vrijwilligers die gaan doen wat ze goed kunnen en
leuk of belangrijk vinden. Bevindingen kunnen we als

Meldt u aan via info@wijkplatformhzl.nl of bel 06-50625144.
Wij nemen altijd contact met u op. De eerste stap is om
met u samen in Buurtplein Zuid van gedachten te wisselen
over uw inzet als vrijwilliger en om te horen wat u kunt en
wilt! Om dat in overleg in te passen in nieuwe initiatieven,
die wij, en hopelijk u ook, belangrijk vinden. DOE MEE!

Aktiviteiten in
Buurtplein Zuid
1 LEER INTERNETTEN
Apps downloaden, internetten of e-mailen? Dat kan heel
lastig zijn voor mensen die niet zijn opgegroeid met de
computer. Een cursus van KlikStart biedt uitkomst! Op
11 mei starten er, in samenwerking met MOvactor, een
iPad cursus en een laptopcursus in Buurtplein Zuid,
Ratelaar 37. Een cursus duurt 10 weken en kost E 60.
Het gebruik van een leen i-Pad of laptop is mogelijk, maar
u kunt ook uw eigen apparaat meenemen.
Tijdens een cursus van KlikStart leren ouderen omgaan
met de computer of tablet onder begeleiding van geduldige
ROC-studenten en een deskundige vrijwilliger. Bovendien
is er ook ruimte voor gezelligheid: de cursussen worden
aan het einde van de reeks afgesloten met een gezellige
middag!
Mensen die willen leren omgaan met een iPad of laptop
kunnen zich aanmelden door te bellen naar MOvactor
(030-2129305) of door even binnen te lopen in Buurtplein
Zuid. Ook kunt u terecht op www.klikstart.org voor meer
informatie.

of lotushouding. In een rustig tempo worden, staand, liggend
of zittend, oefeningen aangeboden. Hierbij is aandacht voor
de ademhaling, concentratie en de lichaamshouding.
Er is ook yoga op woensdagochtend van 09.00 - 10.00 uur.
Deze les is niet specifiek voor ouderen.
Voor meer beweging
Internationale dansles is er op vrijdagochtend van
10.00 - 11.30 uur. Op muziek uit alle windstreken
wordt naar hartenlust gedanst. Ook hier wordt rekening
gehouden met senioren en het tempo wordt afgestemd
op de groep.
Voor meer creativiteit
Op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur is er les om
eigen kleding te maken en/of te herstellen. Onder begeleiding van een professionele docent worden de kneepjes van
het vak geleerd. Naaimachines zijn aanwezig.

2 BEWEGEN EN ONTSPANNEN
In Buurtplein Zuid zijn er dagelijks verschillende activiteiten
op het gebied van bewegen, ontspannen en creativiteit.
Samen met bekende of nog onbekende buurtbewoners kan
men meedoen aan deze activiteiten. Kennismaken is altijd
vrijblijvend mogelijk door het volgen van een gratis proefles.

Het complete overzicht van activiteiten in Buurtplein Zuid
is te verkrijgen in het Buurtplein waar mensen altijd
kunnen binnenlopen of via www.movactor.nl. Het is ook
mogelijk om te mailen naar activiteiten@movactor.nl of te
bellen: 030- 2129305.

Voor een betere balans
Op maandagochtend van 10.00 - 11.00 uur is er yoga. Het
programma is aangepast aan senioren, dus geen kopstand
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Vernieuwde website Algemene Hulpdienst
Nieuwegein wijst de weg naar laagdrempelige
hulp en buurtactiviteiten
Bent u door ziekte, handicap of ouderdom niet meer in
staat om alles zelf te doen? Of bent u mantelzorger die
soms wel wat extra ondersteuning kan gebruiken bij de
zorg voor uw naaste? Kijk dan eens op de vernieuwde
website van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein:
www.hulpdienstnieuwegein.nl. Op deze website vindt u
een breed en laagdrempelig hulp- en ondersteuningsaanbod van Nieuwegeinse initiatieven. Deze zijn
te onderscheiden in ‘praktische hulp’, ‘sociale ondersteuning’ en ‘ontspanning en ontmoeting’.
Naast laagdrempelige hulp aan huis vindt u op deze
website ook informatie over contactbijeenkomsten van
verschillende soorten lotgenotengroepen en laagdrempelige activiteiten in uw buurt. Zoals koffie-inlopen,
eetgelegenheden en sport- en beweegactiviteiten.
Ook vindt u er ‘handige informatie’, zoals informatie
over veranderingen in de zorg, informatie over wetten,
regels, rechten en plichten, informatie over financiële
regelingen, etcetera.
Veel mensen vinden het belangrijk om zolang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en de regie
over hun eigen leven te behouden. Daarom brengt de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein, naast haar eigen
hulpaanbod, ook oplossingen op het gebied van zorg
en welzijn van netwerkpartners onder de aandacht.
Zo kunnen mensen zelf kiezen, zelf bepalen en
participeren binnen de mogelijkheden die er zijn.
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein is een vrijwilligers-

organisatie die zich inzet voor het welzijn van Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp in een kwetsbare
positie komen of blijven. Sinds haar oprichting in 1974
biedt zij gratis hulp aan huis. Voorbeelden zijn: begeleid
vervoer, boodschappen doen, tuinonderhoud, klusjes in
en om het huis, administratieve ondersteuning, regelhulp, sociaal contact en ontspanningsactiviteiten, zoals
winkelen, wandelen of het maken van fietstochten op
de AHN-duofiets.
Heeft u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger worden of
wilt u uw eigen initiatief via onze website onder de
aandacht brengen, neem dan contact op met de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein. U kunt mailen naar
info@hulpdienstnieuwegein.nl of bellen: 030-6067409.

Pak een stoel en kom aan tafel bij
lunchroom FAIR’S Zuid
Bij FAIR’S in Buurtplein Zuid houden wij van goed en lekker eten, goed
gemaakt van verse ingrediënten. De producten waar wij mee werken
zijn voornamelijk Fairtrade en biologisch.
Bij FAIR’S begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onder professionele begeleiding krijgen zij een opleiding tot gastvrouw,
gastheer of basiskok. Daarnaast bieden wij arbeidsmatige dagbesteding
aan voor mensen met een handicap of een beperking.
Op dinsdagavond en vrijdagmiddag hebben wij Smakelijke Ontmoetingen.
Dinsdagavond organiseren we Eet je mee? Een 2-gangen diner voor
E 6,95. Op vrijdagmiddag is er Samen lunchen! Een gezellige buurtlunch
voor E 3,95. Voor beide activiteiten geldt dat u met de U-pas E 2,- korting
ontvangt. Onze gerechten zijn huisgemaakt en vers bereid.
Bij onze smakelijke ontmoetingen gaat het, naast lekker en gezellig, vooral
om het samenbrengen en verbinden van buurtgenoten door een gezonde
maaltijd. U bent van harte welkom!
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Van de voorzitter
Op 4 maart 2015 werd ik, niet helemaal wat ik voor ogen had, voorzitter van Wijkplatform HZL. Een nieuw wijkplatform, vrijwel groen als gras. Toen was ik al een maand of vijf bezig, samen met Arie den Oudsten (secretaris), om
de doorstart voor te bereiden.
Een doorstart die anno nu als succesvol kan worden bestempeld. Maar we moeten oppassen niet te sterven in dat
succes. We moeten ons dus versterken en moedigen u graag aan mee te doen. Als lid of als vrijwilliger.

Even
voorstellen...
Mijn naam is Micha Giltay en
ik vertegenwoordig het Openbaar
Domein van de gemeente
Nieuwegein in het Wijkplatform.
Ik fungeer als postbus, zet vraagstukken intern uit, bewaak de
voortgang voor de beantwoording
ervan en houd het wijkplatform op
de hoogte van de plannen van de
gemeente.

Betrokken bij de inwoner
In mijn functie als accountmanager
Openbaar Domein ben ik de verbindende schakel tussen externe
en interne betrokken partijen. Ik
ondersteun bij bewonersinitiatieven
waarbij wij onder andere invulling
geven aan het begrip “ja het kan
tenzij”. Verder heb ik de rol om als
ambassadeur de inwoner te betrekken bij het beheer van de openbare
ruimte. Voorbeelden hiervan zijn
het zelfbeheer, de zwerfafvalpakkers en het stimuleren van het
wijkplatform om een jaarlijkse
doedag te organiseren.
U kunt mij bereiken via mailadres
M.giltay@nieuwegein.nl of via
telefoonnummer 14030. Voor
het indienen van een bewonersinitiatief kunt u een e-mail sturen
naar samendoen@nieuwegein.nl.
Ik kijk uit naar een constructieve
samenwerking!
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Toen ik aan deze klus begon was ik wat beducht voor moeizame
vergaderingen met ontevreden mensen. Maar dat viel uiteindelijk
alleszins mee en ik ben meedoen aan het wijkplatform leuk gaan
vinden, veel leuker dan ik had gedacht! En het heeft me ook veel
gebracht:
• Mijn woonomgeving ken ik nu beter dan ik die in de 23 jaar dat
ik al in HZL woonde, kende; dat geldt voor straatnamen, wijkbewoners, groenvoorzieningen, speelplaatsen, Park Oudegein,
Natuurkwartier;
• Tijdens mijn regelmatige wandelingen door de wijken ben ik
op een geheel andere manier gaan kijken; door alles wat in
het wijkplatform aan de orde komt worden die wandelingen
interessanter, gevarieerder, spannender, inhoudsvoller;
• De lokale media lees ik met veel meer interesse dan voorheen;
ik pik belangrijke punten op die ik vroeger nauwelijks zag;
• Mijn netwerk in Nieuwegein is aanmerkelijk gegroeid;
• Ik snap veel meer van “het groen” dan ooit;
• We kunnen verrassend snel schakelen met de gemeente;
• Het is leuk en interessant, en ook belangrijk, om in de wijkplatformvergaderingen een podium te bieden aan andere
groeperingen en organisaties;
• Het is leuk om een paar keer per jaar een Wijknieuws te maken
en te laten verspreiden: je laat zien wat belangrijk is, welke
ontwikkelingen er zijn, wat je gedaan hebt, wat je bereikt hebt;
• Het is interessant om meer te begrijpen van politieke en
gemeentelijke processen;
• Het is leuk om constructief samen te werken als bestuur en
als wijkplatform;
• Het is leuk samen te werken met enthousiaste, kritische (en
niet ontevreden) mensen en zo ongeveer elke 5 weken (niet in
vakanties!) een (niet al te moeizame) vergadering te hebben;
• Het is prachtig dat je vrijwel elke wijkplatformvergadering de
wijkwethouder, de wijkmanager, de sociaal programmeur,
de accountmanager Openbaar Domein, de wijkagenten en
geïnteresseerde bewoners aan tafel hebt;
• Het is leuk je als team te profileren in de media, in je Wijknieuws
en op de eigen website;
• Het is leuk om nu en dan je successen terug te zien in de lokale
media;
• Het is leuk om aan die successen, samen met het team, te
werken; neem nu de Kerstmarkt(!); zie verderop in dit Wijknieuws;
• Het is leuk om mee te denken en mee te werken aan verbeteringen in onze wijken. Dat doe je immers ook voor jezelf, of voor je
buren.
Het enige wat je eigenlijk niet snapt, is dat bewoners niet staan te
dringen om ook mee te doen! Maar misschien krijg ik ongelijk. Dat
hoop ik van harte!
Aad Koedijk

wijkplatform eenvoudig bij de gemeente aankaarten, waardoor bijvoorbeeld gericht onderhoud kan worden uitgevoerd.

vervolg van voorpagina
Een indringend verzoek van een viertal wijkplatforms,
waaronder wijkplatform HZL, om extra gelden beschikbaar
te stellen voor speelvoorzieningen werd door het college
van B&W beloond met een extra budget van E 1 miljoen,
naast het jaarlijkse budget van E 400.000. Dat traject is
2 jaar geleden afgesloten. Ook daarbij was sprake van grote
belangstelling van bewoners met kinderen.

Ook andere verbeter- of instandhoudingsprojecten kunnen
door het wijkplatform worden gestart. Dat kan bijvoorbeeld
uit hoofde van het initiatief NLdoet. (Elders in Nieuwegein
vinden in maart 2016 zo’n 31 projecten plaats! Zie: http://
klussen.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken). Wijkplatform HZL is
op dit moment ook daarvoor te klein en te druk. Jammer!
Maar ook kan het gaan om lokale parkeerdruk, om duurzaamheidsprojecten, om… U mag ook zelf thema’s die u
belangrijk vindt, aandragen!

Meldt u aan als vrijwilliger bij het wijkplatform HZL
Wij moedigen u aan om een aantal dagdelen per jaar als
vrijwilliger in het wijkplatform aan de slag te gaan in het
groen en/of de speelvoorzieningen. Het is echt nodig om de
hiervoor genoemde projecten in leven te houden en waar
nodig zaken te verbeteren. Wij richten hiertoe werkgroepen
in met vrijwilligers die gaan doen wat ze goed kunnen en
leuk of belangrijk vinden. Bevindingen kunnen we als

Meldt u aan via info@wijkplatformhzl.nl of bel 06-50625144.
Wij nemen altijd contact met u op. De eerste stap is om
met u samen in Buurtplein Zuid van gedachten te wisselen
over uw inzet als vrijwilliger en om te horen wat u kunt en
wilt! Om dat in overleg in te passen in nieuwe initiatieven,
die wij, en hopelijk u ook, belangrijk vinden. DOE MEE!

Aktiviteiten in
Buurtplein Zuid
1 LEER INTERNETTEN
Apps downloaden, internetten of e-mailen? Dat kan heel
lastig zijn voor mensen die niet zijn opgegroeid met de
computer. Een cursus van KlikStart biedt uitkomst! Op
11 mei starten er, in samenwerking met MOvactor, een
iPad cursus en een laptopcursus in Buurtplein Zuid,
Ratelaar 37. Een cursus duurt 10 weken en kost E 60.
Het gebruik van een leen i-Pad of laptop is mogelijk, maar
u kunt ook uw eigen apparaat meenemen.
Tijdens een cursus van KlikStart leren ouderen omgaan
met de computer of tablet onder begeleiding van geduldige
ROC-studenten en een deskundige vrijwilliger. Bovendien
is er ook ruimte voor gezelligheid: de cursussen worden
aan het einde van de reeks afgesloten met een gezellige
middag!
Mensen die willen leren omgaan met een iPad of laptop
kunnen zich aanmelden door te bellen naar MOvactor
(030-2129305) of door even binnen te lopen in Buurtplein
Zuid. Ook kunt u terecht op www.klikstart.org voor meer
informatie.

of lotushouding. In een rustig tempo worden, staand, liggend
of zittend, oefeningen aangeboden. Hierbij is aandacht voor
de ademhaling, concentratie en de lichaamshouding.
Er is ook yoga op woensdagochtend van 09.00 - 10.00 uur.
Deze les is niet specifiek voor ouderen.
Voor meer beweging
Internationale dansles is er op vrijdagochtend van
10.00 - 11.30 uur. Op muziek uit alle windstreken
wordt naar hartenlust gedanst. Ook hier wordt rekening
gehouden met senioren en het tempo wordt afgestemd
op de groep.
Voor meer creativiteit
Op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur is er les om
eigen kleding te maken en/of te herstellen. Onder begeleiding van een professionele docent worden de kneepjes van
het vak geleerd. Naaimachines zijn aanwezig.

2 BEWEGEN EN ONTSPANNEN
In Buurtplein Zuid zijn er dagelijks verschillende activiteiten
op het gebied van bewegen, ontspannen en creativiteit.
Samen met bekende of nog onbekende buurtbewoners kan
men meedoen aan deze activiteiten. Kennismaken is altijd
vrijblijvend mogelijk door het volgen van een gratis proefles.

Het complete overzicht van activiteiten in Buurtplein Zuid
is te verkrijgen in het Buurtplein waar mensen altijd
kunnen binnenlopen of via www.movactor.nl. Het is ook
mogelijk om te mailen naar activiteiten@movactor.nl of te
bellen: 030- 2129305.

Voor een betere balans
Op maandagochtend van 10.00 - 11.00 uur is er yoga. Het
programma is aangepast aan senioren, dus geen kopstand
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Vernieuwde website Algemene Hulpdienst
Nieuwegein wijst de weg naar laagdrempelige
hulp en buurtactiviteiten
Bent u door ziekte, handicap of ouderdom niet meer in
staat om alles zelf te doen? Of bent u mantelzorger die
soms wel wat extra ondersteuning kan gebruiken bij de
zorg voor uw naaste? Kijk dan eens op de vernieuwde
website van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein:
www.hulpdienstnieuwegein.nl. Op deze website vindt u
een breed en laagdrempelig hulp- en ondersteuningsaanbod van Nieuwegeinse initiatieven. Deze zijn
te onderscheiden in ‘praktische hulp’, ‘sociale ondersteuning’ en ‘ontspanning en ontmoeting’.
Naast laagdrempelige hulp aan huis vindt u op deze
website ook informatie over contactbijeenkomsten van
verschillende soorten lotgenotengroepen en laagdrempelige activiteiten in uw buurt. Zoals koffie-inlopen,
eetgelegenheden en sport- en beweegactiviteiten.
Ook vindt u er ‘handige informatie’, zoals informatie
over veranderingen in de zorg, informatie over wetten,
regels, rechten en plichten, informatie over financiële
regelingen, etcetera.
Veel mensen vinden het belangrijk om zolang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en de regie
over hun eigen leven te behouden. Daarom brengt de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein, naast haar eigen
hulpaanbod, ook oplossingen op het gebied van zorg
en welzijn van netwerkpartners onder de aandacht.
Zo kunnen mensen zelf kiezen, zelf bepalen en
participeren binnen de mogelijkheden die er zijn.
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein is een vrijwilligers-

organisatie die zich inzet voor het welzijn van Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp in een kwetsbare
positie komen of blijven. Sinds haar oprichting in 1974
biedt zij gratis hulp aan huis. Voorbeelden zijn: begeleid
vervoer, boodschappen doen, tuinonderhoud, klusjes in
en om het huis, administratieve ondersteuning, regelhulp, sociaal contact en ontspanningsactiviteiten, zoals
winkelen, wandelen of het maken van fietstochten op
de AHN-duofiets.
Heeft u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger worden of
wilt u uw eigen initiatief via onze website onder de
aandacht brengen, neem dan contact op met de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein. U kunt mailen naar
info@hulpdienstnieuwegein.nl of bellen: 030-6067409.

Pak een stoel en kom aan tafel bij
lunchroom FAIR’S Zuid
Bij FAIR’S in Buurtplein Zuid houden wij van goed en lekker eten, goed
gemaakt van verse ingrediënten. De producten waar wij mee werken
zijn voornamelijk Fairtrade en biologisch.
Bij FAIR’S begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onder professionele begeleiding krijgen zij een opleiding tot gastvrouw,
gastheer of basiskok. Daarnaast bieden wij arbeidsmatige dagbesteding
aan voor mensen met een handicap of een beperking.
Op dinsdagavond en vrijdagmiddag hebben wij Smakelijke Ontmoetingen.
Dinsdagavond organiseren we Eet je mee? Een 2-gangen diner voor
E 6,95. Op vrijdagmiddag is er Samen lunchen! Een gezellige buurtlunch
voor E 3,95. Voor beide activiteiten geldt dat u met de U-pas E 2,- korting
ontvangt. Onze gerechten zijn huisgemaakt en vers bereid.
Bij onze smakelijke ontmoetingen gaat het, naast lekker en gezellig, vooral
om het samenbrengen en verbinden van buurtgenoten door een gezonde
maaltijd. U bent van harte welkom!
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Van de voorzitter
Op 4 maart 2015 werd ik, niet helemaal wat ik voor ogen had, voorzitter van Wijkplatform HZL. Een nieuw wijkplatform, vrijwel groen als gras. Toen was ik al een maand of vijf bezig, samen met Arie den Oudsten (secretaris), om
de doorstart voor te bereiden.
Een doorstart die anno nu als succesvol kan worden bestempeld. Maar we moeten oppassen niet te sterven in dat
succes. We moeten ons dus versterken en moedigen u graag aan mee te doen. Als lid of als vrijwilliger.

Even
voorstellen...
Mijn naam is Micha Giltay en
ik vertegenwoordig het Openbaar
Domein van de gemeente
Nieuwegein in het Wijkplatform.
Ik fungeer als postbus, zet vraagstukken intern uit, bewaak de
voortgang voor de beantwoording
ervan en houd het wijkplatform op
de hoogte van de plannen van de
gemeente.

Betrokken bij de inwoner
In mijn functie als accountmanager
Openbaar Domein ben ik de verbindende schakel tussen externe
en interne betrokken partijen. Ik
ondersteun bij bewonersinitiatieven
waarbij wij onder andere invulling
geven aan het begrip “ja het kan
tenzij”. Verder heb ik de rol om als
ambassadeur de inwoner te betrekken bij het beheer van de openbare
ruimte. Voorbeelden hiervan zijn
het zelfbeheer, de zwerfafvalpakkers en het stimuleren van het
wijkplatform om een jaarlijkse
doedag te organiseren.
U kunt mij bereiken via mailadres
M.giltay@nieuwegein.nl of via
telefoonnummer 14030. Voor
het indienen van een bewonersinitiatief kunt u een e-mail sturen
naar samendoen@nieuwegein.nl.
Ik kijk uit naar een constructieve
samenwerking!
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Toen ik aan deze klus begon was ik wat beducht voor moeizame
vergaderingen met ontevreden mensen. Maar dat viel uiteindelijk
alleszins mee en ik ben meedoen aan het wijkplatform leuk gaan
vinden, veel leuker dan ik had gedacht! En het heeft me ook veel
gebracht:
• Mijn woonomgeving ken ik nu beter dan ik die in de 23 jaar dat
ik al in HZL woonde, kende; dat geldt voor straatnamen, wijkbewoners, groenvoorzieningen, speelplaatsen, Park Oudegein,
Natuurkwartier;
• Tijdens mijn regelmatige wandelingen door de wijken ben ik
op een geheel andere manier gaan kijken; door alles wat in
het wijkplatform aan de orde komt worden die wandelingen
interessanter, gevarieerder, spannender, inhoudsvoller;
• De lokale media lees ik met veel meer interesse dan voorheen;
ik pik belangrijke punten op die ik vroeger nauwelijks zag;
• Mijn netwerk in Nieuwegein is aanmerkelijk gegroeid;
• Ik snap veel meer van “het groen” dan ooit;
• We kunnen verrassend snel schakelen met de gemeente;
• Het is leuk en interessant, en ook belangrijk, om in de wijkplatformvergaderingen een podium te bieden aan andere
groeperingen en organisaties;
• Het is leuk om een paar keer per jaar een Wijknieuws te maken
en te laten verspreiden: je laat zien wat belangrijk is, welke
ontwikkelingen er zijn, wat je gedaan hebt, wat je bereikt hebt;
• Het is interessant om meer te begrijpen van politieke en
gemeentelijke processen;
• Het is leuk om constructief samen te werken als bestuur en
als wijkplatform;
• Het is leuk samen te werken met enthousiaste, kritische (en
niet ontevreden) mensen en zo ongeveer elke 5 weken (niet in
vakanties!) een (niet al te moeizame) vergadering te hebben;
• Het is prachtig dat je vrijwel elke wijkplatformvergadering de
wijkwethouder, de wijkmanager, de sociaal programmeur,
de accountmanager Openbaar Domein, de wijkagenten en
geïnteresseerde bewoners aan tafel hebt;
• Het is leuk je als team te profileren in de media, in je Wijknieuws
en op de eigen website;
• Het is leuk om nu en dan je successen terug te zien in de lokale
media;
• Het is leuk om aan die successen, samen met het team, te
werken; neem nu de Kerstmarkt(!); zie verderop in dit Wijknieuws;
• Het is leuk om mee te denken en mee te werken aan verbeteringen in onze wijken. Dat doe je immers ook voor jezelf, of voor je
buren.
Het enige wat je eigenlijk niet snapt, is dat bewoners niet staan te
dringen om ook mee te doen! Maar misschien krijg ik ongelijk. Dat
hoop ik van harte!
Aad Koedijk

wijkplatform eenvoudig bij de gemeente aankaarten, waardoor bijvoorbeeld gericht onderhoud kan worden uitgevoerd.

vervolg van voorpagina
Een indringend verzoek van een viertal wijkplatforms,
waaronder wijkplatform HZL, om extra gelden beschikbaar
te stellen voor speelvoorzieningen werd door het college
van B&W beloond met een extra budget van E 1 miljoen,
naast het jaarlijkse budget van E 400.000. Dat traject is
2 jaar geleden afgesloten. Ook daarbij was sprake van grote
belangstelling van bewoners met kinderen.

Ook andere verbeter- of instandhoudingsprojecten kunnen
door het wijkplatform worden gestart. Dat kan bijvoorbeeld
uit hoofde van het initiatief NLdoet. (Elders in Nieuwegein
vinden in maart 2016 zo’n 31 projecten plaats! Zie: http://
klussen.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken). Wijkplatform HZL is
op dit moment ook daarvoor te klein en te druk. Jammer!
Maar ook kan het gaan om lokale parkeerdruk, om duurzaamheidsprojecten, om… U mag ook zelf thema’s die u
belangrijk vindt, aandragen!

Meldt u aan als vrijwilliger bij het wijkplatform HZL
Wij moedigen u aan om een aantal dagdelen per jaar als
vrijwilliger in het wijkplatform aan de slag te gaan in het
groen en/of de speelvoorzieningen. Het is echt nodig om de
hiervoor genoemde projecten in leven te houden en waar
nodig zaken te verbeteren. Wij richten hiertoe werkgroepen
in met vrijwilligers die gaan doen wat ze goed kunnen en
leuk of belangrijk vinden. Bevindingen kunnen we als

Meldt u aan via info@wijkplatformhzl.nl of bel 06-50625144.
Wij nemen altijd contact met u op. De eerste stap is om
met u samen in Buurtplein Zuid van gedachten te wisselen
over uw inzet als vrijwilliger en om te horen wat u kunt en
wilt! Om dat in overleg in te passen in nieuwe initiatieven,
die wij, en hopelijk u ook, belangrijk vinden. DOE MEE!

Aktiviteiten in
Buurtplein Zuid
1 LEER INTERNETTEN
Apps downloaden, internetten of e-mailen? Dat kan heel
lastig zijn voor mensen die niet zijn opgegroeid met de
computer. Een cursus van KlikStart biedt uitkomst! Op
11 mei starten er, in samenwerking met MOvactor, een
iPad cursus en een laptopcursus in Buurtplein Zuid,
Ratelaar 37. Een cursus duurt 10 weken en kost E 60.
Het gebruik van een leen i-Pad of laptop is mogelijk, maar
u kunt ook uw eigen apparaat meenemen.
Tijdens een cursus van KlikStart leren ouderen omgaan
met de computer of tablet onder begeleiding van geduldige
ROC-studenten en een deskundige vrijwilliger. Bovendien
is er ook ruimte voor gezelligheid: de cursussen worden
aan het einde van de reeks afgesloten met een gezellige
middag!
Mensen die willen leren omgaan met een iPad of laptop
kunnen zich aanmelden door te bellen naar MOvactor
(030-2129305) of door even binnen te lopen in Buurtplein
Zuid. Ook kunt u terecht op www.klikstart.org voor meer
informatie.

of lotushouding. In een rustig tempo worden, staand, liggend
of zittend, oefeningen aangeboden. Hierbij is aandacht voor
de ademhaling, concentratie en de lichaamshouding.
Er is ook yoga op woensdagochtend van 09.00 - 10.00 uur.
Deze les is niet specifiek voor ouderen.
Voor meer beweging
Internationale dansles is er op vrijdagochtend van
10.00 - 11.30 uur. Op muziek uit alle windstreken
wordt naar hartenlust gedanst. Ook hier wordt rekening
gehouden met senioren en het tempo wordt afgestemd
op de groep.
Voor meer creativiteit
Op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur is er les om
eigen kleding te maken en/of te herstellen. Onder begeleiding van een professionele docent worden de kneepjes van
het vak geleerd. Naaimachines zijn aanwezig.

2 BEWEGEN EN ONTSPANNEN
In Buurtplein Zuid zijn er dagelijks verschillende activiteiten
op het gebied van bewegen, ontspannen en creativiteit.
Samen met bekende of nog onbekende buurtbewoners kan
men meedoen aan deze activiteiten. Kennismaken is altijd
vrijblijvend mogelijk door het volgen van een gratis proefles.

Het complete overzicht van activiteiten in Buurtplein Zuid
is te verkrijgen in het Buurtplein waar mensen altijd
kunnen binnenlopen of via www.movactor.nl. Het is ook
mogelijk om te mailen naar activiteiten@movactor.nl of te
bellen: 030- 2129305.

Voor een betere balans
Op maandagochtend van 10.00 - 11.00 uur is er yoga. Het
programma is aangepast aan senioren, dus geen kopstand
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Vernieuwde website Algemene Hulpdienst
Nieuwegein wijst de weg naar laagdrempelige
hulp en buurtactiviteiten
Bent u door ziekte, handicap of ouderdom niet meer in
staat om alles zelf te doen? Of bent u mantelzorger die
soms wel wat extra ondersteuning kan gebruiken bij de
zorg voor uw naaste? Kijk dan eens op de vernieuwde
website van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein:
www.hulpdienstnieuwegein.nl. Op deze website vindt u
een breed en laagdrempelig hulp- en ondersteuningsaanbod van Nieuwegeinse initiatieven. Deze zijn
te onderscheiden in ‘praktische hulp’, ‘sociale ondersteuning’ en ‘ontspanning en ontmoeting’.
Naast laagdrempelige hulp aan huis vindt u op deze
website ook informatie over contactbijeenkomsten van
verschillende soorten lotgenotengroepen en laagdrempelige activiteiten in uw buurt. Zoals koffie-inlopen,
eetgelegenheden en sport- en beweegactiviteiten.
Ook vindt u er ‘handige informatie’, zoals informatie
over veranderingen in de zorg, informatie over wetten,
regels, rechten en plichten, informatie over financiële
regelingen, etcetera.
Veel mensen vinden het belangrijk om zolang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en de regie
over hun eigen leven te behouden. Daarom brengt de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein, naast haar eigen
hulpaanbod, ook oplossingen op het gebied van zorg
en welzijn van netwerkpartners onder de aandacht.
Zo kunnen mensen zelf kiezen, zelf bepalen en
participeren binnen de mogelijkheden die er zijn.
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein is een vrijwilligers-

organisatie die zich inzet voor het welzijn van Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp in een kwetsbare
positie komen of blijven. Sinds haar oprichting in 1974
biedt zij gratis hulp aan huis. Voorbeelden zijn: begeleid
vervoer, boodschappen doen, tuinonderhoud, klusjes in
en om het huis, administratieve ondersteuning, regelhulp, sociaal contact en ontspanningsactiviteiten, zoals
winkelen, wandelen of het maken van fietstochten op
de AHN-duofiets.
Heeft u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger worden of
wilt u uw eigen initiatief via onze website onder de
aandacht brengen, neem dan contact op met de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein. U kunt mailen naar
info@hulpdienstnieuwegein.nl of bellen: 030-6067409.

Pak een stoel en kom aan tafel bij
lunchroom FAIR’S Zuid
Bij FAIR’S in Buurtplein Zuid houden wij van goed en lekker eten, goed
gemaakt van verse ingrediënten. De producten waar wij mee werken
zijn voornamelijk Fairtrade en biologisch.
Bij FAIR’S begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onder professionele begeleiding krijgen zij een opleiding tot gastvrouw,
gastheer of basiskok. Daarnaast bieden wij arbeidsmatige dagbesteding
aan voor mensen met een handicap of een beperking.
Op dinsdagavond en vrijdagmiddag hebben wij Smakelijke Ontmoetingen.
Dinsdagavond organiseren we Eet je mee? Een 2-gangen diner voor
E 6,95. Op vrijdagmiddag is er Samen lunchen! Een gezellige buurtlunch
voor E 3,95. Voor beide activiteiten geldt dat u met de U-pas E 2,- korting
ontvangt. Onze gerechten zijn huisgemaakt en vers bereid.
Bij onze smakelijke ontmoetingen gaat het, naast lekker en gezellig, vooral
om het samenbrengen en verbinden van buurtgenoten door een gezonde
maaltijd. U bent van harte welkom!
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Terugblik Kerstmarkt 19 december 2015

Veiliger en duurzame toegang Buurtplein Zuid

Het wijkplatform staat voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Maar ook voor sociale samenhang
en bewonersparticipatie. Het wijkplatform probeert dit te stimuleren door mogelijkheden tot ontmoeting
en communicatie te creëren. Met dat voor ogen is, op initiatief van wijkplatform HZL, de Kerstmarkt op
19 december 2015 georganiseerd, in nauwe samenwerking met winkeliersvereniging Hoogzandveld en
ook MOvactor en andere “Bewoners” van Buurtplein Zuid sloten zich snel aan. Een mooi wijkinitiatief!

Dit onderwerp speelt al een tijd. Het gaat om hoe het overbruggen
van een hoogteverschil van ongeveer 60 cm van straatniveau
naar de vloer van het Buurtplein Zuid het beste gerealiseerd kan
worden. Dat gaat nu met een liftje, waarvan de bediening niet
voor iedereen geschikt is. Met soms nare gevolgen. Ook staat
er buiten regelmatig een rij van scootmobielen, rollators en
kinderwagens te wachten.

Het was een levendige markt waar veel bewoners met
hun (klein)kinderen op af kwamen. Bij de kinderen
was de kerststal, met Jozef en Maria en met heel wat
levende have, razend populair. De kinderen mochten
ook binnen de hekken, de dieren aaien en knuffelen
en voeren. Ook konden ze pony rijden. Veel smartphones hebben dit allemaal vereeuwigd. Bij de
volwassenen was met name Popkoor Amazing populair:
een groot gezelschap dames en heren van zeer
uiteenlopende leeftijd zong gedreven, enthousiast en
vol overgave liederen die we allemaal kennen. Een
groot genoegen om naar te kijken en te luisteren.
Het aangekondigde rendier mocht te elfder ure helaas
toch niet komen: Europese regelgeving! Een rendier
zou gestrest raken van zo’n markt. Kamelen hebben
daar dan weer geen last van, maar die waren zo gauw
niet voorhanden.

Er waren glühwein, warme chocolademelk, cadeautjes,
hapjes, kortom voor elk wat wils.
En wethouder Adriani deelde de prijzen uit van de
kleurwedstrijd en ging op de foto met de prijswinnaars.

Maar er wordt nu voortgang geboekt. Onder leiding van wijkwethouder Hans Adriani is door een werkgroepje een plan van
aanpak gemaakt. Allereerst worden met het oog op de veiligheid
bij het gebruik van het liftje, een aantal verbeteringen aangebracht
zoals grote halfronde bedieningsknoppen. Ook wordt de oprijklep
wat kleiner gemaakt. Het risico bestaat nu dat je er zomaar met je
voet onder vast kunt komen te zitten. Dus veiligheid voorop.
Maar natuurlijk is het huidige liftje niet de optimale oplossing. Het
beste is een vaste oprijlaan. Afgesproken is om daar verder onderzoek naar te doen en ook de kosten te berekenen. Dat geldt zowel
voor een oplossing aan de voorzijde (pleinzijde) als aan de achterzijde (tramhalte) van het Buurtplein Zuid. Maar de realisering zal
nog wel de nodige tijd vergen. Daarom is gekozen om eerst de
veiligheid bij het gebruik van het liftje te verbeteren.

Het wijkplatform was al met al tevreden, al waren er
ook leerpunten voor een volgende keer. Of die er gaat
komen, wordt bepaald in het vroege najaar.
De Molenkruier wijdde er een kleine week later nog
een mooie fotoreportage aan met de kerstmannendweilband prominent gepositioneerd.
Wie mogen we voor de organisatie bedanken? Arie den
Oudsten, Bart van Roosmaelen, Conny van der Wal
(wijkplatform), Els Reinking (sociaal programmeur
gemeente Nieuwegein), Wim de Graaf -Keurslager-,
Annie Gruters -Kwalitaria- (winkeliers) en Karin Alting
(MOvactor en Buurtplein Zuid).
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Ontwikkelingen in Park Oudegein en Natuurkwartier
Park Oudegein is van heel Nieuwegein, dus heel
Nieuwegein mag zich er mee bemoeien. En dat gebeurt
ook in diverse projecten. Maar de wijkplatforms rondom
het park, HZL, Fokkesteeg en Doorslag, beschouwen dit
uiteraard zeker ook als hun werkterrein; zij zijn immers
de wijkplatforms van de omliggende wijken en van,
wellicht, de intensiefste gebruikers van het park.
Er is een gemeentelijk project over de toekomstvisie
op het park, waarvoor veel bewoners inbreng hebben
geleverd. Daar zijn heel veel ideeën en suggesties
gegenereerd waarin intussen structuur is aangebracht
en prioriteiten zijn gekozen. Maar de visie is nog niet
af en besluitvorming moet nog plaatsvinden.
Ook in het Natuurkwartier is er beraad over de toekomst.
Tijdens de recente februari-vergadering van Wijkplatform
HZL waren twee 16-jarige jongeren uit Fokkesteeg op
bezoek, jongeren dus uit één van de omliggende wijken
van het park. Zoals bekend biedt ons wijkplatform graag
een podium aan bewoners die voor HZL relevante
initiatieven nemen of signalen afgeven.
Deze jongeren, die graag aan sport doen, waaronder
fitness en krachtsport, ondernemen een initiatief dat
moet leiden tot sportbeoefening die buiten de sportscholen (outdoor dus) kan plaatsvinden, die goedkoper
is dan in sportscholen (jongeren hebben meestal niet
veel geld) en die ook beter is voor jongeren in de groei.
Calisthenics (“streetworkout”) is daar een voorbeeld
van. Over komen waaien uit de VS en Canada. En het
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lijkt een opkomende sport in Nederland.
Onze jonge gasten hebben dus een idee, nemen
initiatief, hebben een goed plan gemaakt, worden
ondersteund door het jongerenwerk van MOvactor en
gaan de park-omringende wijkplatforms af om hun
verhaal te doen. Slim, want er is nog wel een probleem:
de financiering. En aan de tafel van het wijkplatform
zitten ook gemeentelijke en politieke vertegenwoordigers. En zo’n agendaonderwerp kan zo maar publiciteit
in de media genereren, wat hier ook gebeurde in het
AD-UN. En dat kan helemaal geen kwaad in dit proces!
(Terzijde: dit soort belevenissen maakt het werken in
een wijkplatform nou zo leuk!)
Eén van de initiatieven in het Natuurkwartier is de
“Proevtuin”. Proeven staat in de tuin voorop, vandaar
de ‘v’. Ook gaat het om het verbinden van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt met bewoners in de
omgeving (vrijwilligers). Duurzaam, biologisch en
fairtrade zijn sleutelwoorden.
SDN (Samen Duurzaam Nieuwegein) is trekker van dit
initiatief, waarin ze samen met de gemeente, wijkplatforms Centrum/Merwestein en HZL en Stichting de
Wending een voedseltuin in het Natuurkwartier opzetten. Reinaerde is eveneens partner in dit initiatief. Dit
initiatief wordt in de opstart gefinancieerd door het
Oranjefonds vanuit het programma ‘Groen Verbindt’.
In de inmiddels opgerichte stichting, die de Proevtuin
daadwerkelijk opzet en gaat onderhouden, heeft
wijkplatform HZL een bestuursfunctie genomen.
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DRINGENDE OPROEP voor aanmelding als
MEEDOENDE BEWONER bij wijkplatform HZL
Wat zou u kunnen of willen bijdragen aan uw woonomgeving? Waar bent u goed in? Wat vindt u leuk?
Wat vindt u belangrijk als het gaat om leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang, bewonersparticipatie?
Laat het ons weten! info@wijkplatformhzl.nl of 06-50625144.
Meer werk maar minder handen in Wijkplatform HZL
Nu het vernieuwde Wijkplatform HZL een klein jaar aan de slag is, merken we dat de werkdruk aan het toenemen
is. Er zijn steeds meer zaken in onze wijken die om onze aandacht vragen. Dat geeft in elk geval het gevoel dat
Wijkplatform HZL nut heeft en gezien wordt. Maar tegelijk neemt de beschikbare werkkracht af door een dalend
ledenaantal (verhuizing), of doordat leden ook weleens ziek zijn of door persoonlijke omstandigheden minder tijd
hebben.
Wel meedoen maar niet vergaderen
Daarom is het wijkplatform op zoek naar nieuwe leden. Maar we
horen wijkbewoners ook zeggen: “ik wil wel wat doen, maar heb
geen zin om iedere maand over van alles en nog wat te vergaderen”. Naast het lid worden van het wijkplatform bestaat ook de
mogelijkheid als vrijwilliger op een bepaald gebied mee te doen.
Daartoe richten we werkgroepen op. Die werkgroepen zijn verbonden aan het wijkplatform en gericht op specifieke thema’s.

Overlegdata

Wijkplatform Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard

Er zijn twee zaken in onze wijken die we erg belangrijk vinden.
Als eerste is dat het behoud en onderhoud van het groen. En als
tweede het behoud en onderhoud van de speelplaatsen en de
speelvoorzieningen. En voor die speelvoorzieningen geldt ook dat
ze op plaatsen moeten staan waar de kinderen wonen en veilig
kunnen spelen.

2016
• 06 april
• 18 mei
• 29 juni
• 07 september
• 12 oktober
• 30 november
2017
• 25 januari

Een paar belangrijke projecten vragen om een goed vervolg
Een aantal jaren geleden is in de gemeente Nieuwegein door het
project NIEUWegein GROEN een grote inhaal- en vernieuwingsslag
gemaakt. Ook in onze wijken is dat gebeurd en de informatiebijeenkomsten voor die nieuwe inrichting werden druk bezocht
door de wijkbewoners; gemiddeld 200 tot 300 bezoekers per
avond.
verder op pagina 3

De plaats van de vergadering
is Buurtplein Zuid, Ratelaar 37.
Aanvang 20.00 uur.
De vergaderingen zijn openbaar.
U bent van harte welkom. We stellen
aanmelding vooraf op prijs zodat wij
u netjes kunnen ontvangen.
E-mail: info@wijkplatformhzl.nl

Terugblik Kerstmarkt 19 december 2015

Veiliger en duurzame toegang Buurtplein Zuid
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naar de vloer van het Buurtplein Zuid het beste gerealiseerd kan
worden. Dat gaat nu met een liftje, waarvan de bediening niet
voor iedereen geschikt is. Met soms nare gevolgen. Ook staat
er buiten regelmatig een rij van scootmobielen, rollators en
kinderwagens te wachten.

Het was een levendige markt waar veel bewoners met
hun (klein)kinderen op af kwamen. Bij de kinderen
was de kerststal, met Jozef en Maria en met heel wat
levende have, razend populair. De kinderen mochten
ook binnen de hekken, de dieren aaien en knuffelen
en voeren. Ook konden ze pony rijden. Veel smartphones hebben dit allemaal vereeuwigd. Bij de
volwassenen was met name Popkoor Amazing populair:
een groot gezelschap dames en heren van zeer
uiteenlopende leeftijd zong gedreven, enthousiast en
vol overgave liederen die we allemaal kennen. Een
groot genoegen om naar te kijken en te luisteren.
Het aangekondigde rendier mocht te elfder ure helaas
toch niet komen: Europese regelgeving! Een rendier
zou gestrest raken van zo’n markt. Kamelen hebben
daar dan weer geen last van, maar die waren zo gauw
niet voorhanden.

Er waren glühwein, warme chocolademelk, cadeautjes,
hapjes, kortom voor elk wat wils.
En wethouder Adriani deelde de prijzen uit van de
kleurwedstrijd en ging op de foto met de prijswinnaars.

Maar er wordt nu voortgang geboekt. Onder leiding van wijkwethouder Hans Adriani is door een werkgroepje een plan van
aanpak gemaakt. Allereerst worden met het oog op de veiligheid
bij het gebruik van het liftje, een aantal verbeteringen aangebracht
zoals grote halfronde bedieningsknoppen. Ook wordt de oprijklep
wat kleiner gemaakt. Het risico bestaat nu dat je er zomaar met je
voet onder vast kunt komen te zitten. Dus veiligheid voorop.
Maar natuurlijk is het huidige liftje niet de optimale oplossing. Het
beste is een vaste oprijlaan. Afgesproken is om daar verder onderzoek naar te doen en ook de kosten te berekenen. Dat geldt zowel
voor een oplossing aan de voorzijde (pleinzijde) als aan de achterzijde (tramhalte) van het Buurtplein Zuid. Maar de realisering zal
nog wel de nodige tijd vergen. Daarom is gekozen om eerst de
veiligheid bij het gebruik van het liftje te verbeteren.

Het wijkplatform was al met al tevreden, al waren er
ook leerpunten voor een volgende keer. Of die er gaat
komen, wordt bepaald in het vroege najaar.
De Molenkruier wijdde er een kleine week later nog
een mooie fotoreportage aan met de kerstmannendweilband prominent gepositioneerd.
Wie mogen we voor de organisatie bedanken? Arie den
Oudsten, Bart van Roosmaelen, Conny van der Wal
(wijkplatform), Els Reinking (sociaal programmeur
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Nieuwegein mag zich er mee bemoeien. En dat gebeurt
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het park, HZL, Fokkesteeg en Doorslag, beschouwen dit
uiteraard zeker ook als hun werkterrein; zij zijn immers
de wijkplatforms van de omliggende wijken en van,
wellicht, de intensiefste gebruikers van het park.
Er is een gemeentelijk project over de toekomstvisie
op het park, waarvoor veel bewoners inbreng hebben
geleverd. Daar zijn heel veel ideeën en suggesties
gegenereerd waarin intussen structuur is aangebracht
en prioriteiten zijn gekozen. Maar de visie is nog niet
af en besluitvorming moet nog plaatsvinden.
Ook in het Natuurkwartier is er beraad over de toekomst.
Tijdens de recente februari-vergadering van Wijkplatform
HZL waren twee 16-jarige jongeren uit Fokkesteeg op
bezoek, jongeren dus uit één van de omliggende wijken
van het park. Zoals bekend biedt ons wijkplatform graag
een podium aan bewoners die voor HZL relevante
initiatieven nemen of signalen afgeven.
Deze jongeren, die graag aan sport doen, waaronder
fitness en krachtsport, ondernemen een initiatief dat
moet leiden tot sportbeoefening die buiten de sportscholen (outdoor dus) kan plaatsvinden, die goedkoper
is dan in sportscholen (jongeren hebben meestal niet
veel geld) en die ook beter is voor jongeren in de groei.
Calisthenics (“streetworkout”) is daar een voorbeeld
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lijkt een opkomende sport in Nederland.
Onze jonge gasten hebben dus een idee, nemen
initiatief, hebben een goed plan gemaakt, worden
ondersteund door het jongerenwerk van MOvactor en
gaan de park-omringende wijkplatforms af om hun
verhaal te doen. Slim, want er is nog wel een probleem:
de financiering. En aan de tafel van het wijkplatform
zitten ook gemeentelijke en politieke vertegenwoordigers. En zo’n agendaonderwerp kan zo maar publiciteit
in de media genereren, wat hier ook gebeurde in het
AD-UN. En dat kan helemaal geen kwaad in dit proces!
(Terzijde: dit soort belevenissen maakt het werken in
een wijkplatform nou zo leuk!)
Eén van de initiatieven in het Natuurkwartier is de
“Proevtuin”. Proeven staat in de tuin voorop, vandaar
de ‘v’. Ook gaat het om het verbinden van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt met bewoners in de
omgeving (vrijwilligers). Duurzaam, biologisch en
fairtrade zijn sleutelwoorden.
SDN (Samen Duurzaam Nieuwegein) is trekker van dit
initiatief, waarin ze samen met de gemeente, wijkplatforms Centrum/Merwestein en HZL en Stichting de
Wending een voedseltuin in het Natuurkwartier opzetten. Reinaerde is eveneens partner in dit initiatief. Dit
initiatief wordt in de opstart gefinancieerd door het
Oranjefonds vanuit het programma ‘Groen Verbindt’.
In de inmiddels opgerichte stichting, die de Proevtuin
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