Uw wijkcoördinator aan het woord

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Door Peter Selten, voorzitter van de Adviesraad

Het is alweer een jaar geleden dat ik mij als wijkcoördinator aan u in ‘de wijkkrant’ voorstelde, weet u het nog? Ik vertelde u wat ik zoal voor werk in de wijk doe en wanneer en
waar u mij kon ontmoetten. Helaas kwam toen ook het onverwachtse op ons af, Corona.
Ik neem u graag mee hoe ik als wijkcoördinator hiermee in ‘mijn werk’ werd geconfronteerd.
Ik weet nog goed dat ik met de nieuwe regels vanuit
huis moest gaan werken en niet meer de wijk in mocht
en dat ik toen dacht “hoe kan dat nou want ik heb
afspraken met mensen, ik moet mensen ontmoeten
en heb op het winkelplein Coffee met Cop & Wijkco”
met de wijkagent.
Na 3 weken mochten mijn collega’s en ik onder hele
strenge voorwaarden de wijk in om in de buitenlucht
informatie op te halen; “hoe gaat het met jullie, lukt
het met boodschappen doen, zijn er straatgenoten die
hulp nodig hebben”. Dat soort gesprekken heb ik toen
gehad. Na enkele maanden hadden veel mensen met
alle beperkingen wel zo hun ‘nieuwe ritme’ te pakken,
maar het gemis aan sociale omgang bleef heel groot.
Dat hoorde en hoor ik nog steeds van alle kanten.
Wat ik heel mooi vind om te ervaren is dat mensen een
groot vermogen tot aanpassen hebben. Mooie voorbeelden zijn dat -ondanks beperkingen van Coronabewoners in onze wijk weer samen iets voor hun straat/
buurtje willen betekenen. Daarbij noem ik de volgende
bewonersinitiatieven:

Huishoudelijke hulp als je dat zelf niet meer kan, dagbesteding voor je dementerende partner, vader of moeder,
hulp bij opvoedingsvragen, leerlingenvervoer, woningaanpassing, een betaalde baan als je gehandicapt bent of
hulp bij schulden. Dat zijn allemaal zaken die de gemeente voor zijn inwoners moet regelen. En dat geldt ook
voor sportaccommodaties en een fijne leefomgeving. Gelukkig doet de gemeente Nieuwegein daar veel aan.

• de Pluktuin Erebloem aan de Dotterbloemstraat/Ereprijs
waar bewoners samen een stuk plantsoen omvormen tot
een groente-/fruittuin en deze zelf gaan onderhouden,
• bewoners hofje Hazelaarstraat die zelf nieuwe beplanting regelen en deze zelf gaan inplanten
en onderhouden,
• een bewoonster die haar omgeving met lantaarnpaalbloembakken wil opfleuren en dit allemaal zelf gaat
regelen zo wel de aanschaf als ook het watergeven.
Ik ondersteun en adviseer de mensen hierin, maar ze
doen het verder allemaal zelf, echt top.

Voor woningaanpassing, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke
hulp kun je bij Geynwijs terecht. Heb je een uitkering nodig, dan is
Werk en Inkomen er voor je. Voor gezinnen met een laag inkomen is
er de Stadspas en kun je via Stichting Leergeld een laptop krijgen. En
wijkcoördinatoren, buurtbemiddelaars en buurtsportcoaches zorgen
ervoor dat mensen zich thuis voelen in hun wijk. Maar dat wil niet
zeggen dat alles altijd goed gaat. En bovendien: dat kost veel geld.
De wethouders en de gemeenteraad moeten voortdurend afwegen
welke voorzieningen zij belangrijk vinden en hoeveel geld zij daarvoor
beschikbaar willen stellen. Daarom is het zo belangrijk dat ook
burgers zich laten horen. We hebben in Nieuwegein een Adviesraad
Sociaal Domein die de gemeente over al deze zaken adviseert.
De zestien leden van de Adviesraad wonen allemaal in Nieuwegein
en hebben vanuit hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis
en ervaring met deze onderwerpen.

Wat ik als laatste nog wel aan u wil vermelden is dat
naast de gemeentelijke bijdrage ‘Geinsgeluk’ het Wijkplatform van uw wijk ook hierin een hele belangrijke rol
speelt. Dus heeft u ideeën die u zelf wilt oppakken en
uitvoeren, neem dan met mij of met het Wijkplatform
contact op.
Ik hoop dat als de regels het weer toelaten u snel in
Buurtplein Zuid te ontmoeten of op het spreekuur
Coffee met Cop & Wijkco Uiteraard kunt u mij ook via
14030 bereiken.
Kees de Bruin, uw wijkcoördinator

Hoe doen we dat?
In de eerste plaats overleggen we veel met beleidsmedewerkers en
de wethouders. We weten daardoor welke plannen er in de maak zijn
en worden vaak gevraagd om al in een vroeg stadium mee te denken.
En voordat de wethouders een voorstel naar de gemeenteraad
sturen, wordt ons gevraagd om daar advies over uit te brengen. Vorig
jaar hebben we bijvoorbeeld een advies uitgebracht over de nieuwe
Wmo- en Jeugdwetverordening en over de Meerjarenopgave Welzijn.
Die adviezen worden meegestuurd naar de gemeenteraad en
besproken in de raadscommissie.
Maar we bedenken ook zelf onderwerpen die we belangrijk vinden,
zoals armoede onder gezinnen met jonge kinderen, de voorzieningen
voor licht dementerende ouderen of de problemen die jongeren
ondervinden wanneer ze 18 jaar en dus volwassen worden en geen
gebruik meer kunnen maken van de voorzieningen uit de jeugdwet.
Bij al ons werk proberen wij de ervaringen van inwoners mee te
nemen. We zitten daarom in de wijkplatformen en praten veel met
organisaties als de Algemene Hulpdienst, de Sociaal Raadslieden en
de medewerkers van het Vrijwilligershuis. Ook gaan we -als het weer
kan- in de buurtpleinen zitten om met andere bezoekers een kopje
koffie te drinken. Zo horen we veel over hoe het er in Nieuwegein
toegaat en wat bewoners daarvan vinden. Al die ervaringen nemen
we mee in onze adviezen.

Een nieuw initiatief: Geincafé Zuid
Al ruim een jaar zijn we in de ban van de pandemie. Corona heeft een grote impact in onze levens. Welke
invloed heeft dit op ons alledaagse leven, op uw leven? Hoe brengen we de tijd door, hoe doet u dat?
Voor de een betekent het verdriet en vereenzaming, voor de ander een positieve uitdaging, creativiteit, op
zoek naar nieuwe dingen. Voor velen een combinatie. Een ding is zeker, het is van invloed op ieders leven.
Daarom: een nieuw initiatief!
Wij willen het leven vieren. Nieuwe dingen ontdekken. Ons verdiepen in onderwerpen, die ons raken. Een leven
lang leren. Hoe? Door het oprichten van Geincafé Zuid! Een plek waar verschillende thema’s en diverse onderwerpen aan de orde komen, ingeleid door een spreker, om je te verdiepen in een bepaald onderwerp en waar je met
elkaar over van gedachten wisselt. Waar mensen samenkomen, die zich dezelfde levensvragen stellen, en die voor
iedereen leidt tot een eigen invulling of actie. Waar vandaan activiteiten kunnen worden georganiseerd. Eén keer per
maand een bijeenkomst met afwisselende thema’s. En…bij u om de hoek!
Als initiatiefgroep van het Geincafé Zuid stellen we ons graag aan u voor.
Op de foto, v.l.n.r.: Jaimy van der Veeken (Buurtverbinder Buurtplein Zuid),
Cobie Smith en Ellen Jansen, beiden woonachtig in Nieuwegein Zuid.
Via de link: https://www.survio.com/survey/d/A3I4X3T8K8H kunt u onze
enquête invullen en uw eigen ideeën kenbaar maken. We hopen van
harte op positieve reacties!

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is dus van en voor
de burgers en dan vooral voor de kwetsbare burgers. Wij willen
een brugfunctie vervullen tussen de inwoners van Nieuwegein
en de gemeente en er met onze adviezen aan bijdragen dat alle
burgers naar vermogen kunnen participeren in de samenleving.
Wil je meer weten?
Kijk dan eens op onze webpagina: www.asd-nieuwegein.nl. Daar
kun je ook reacties achterlaten als je wilt. En zou je eens mee
willen doen met een van onze activiteiten, laat dat dan weten.
Ook dat kan via het contactformulier op de website.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het initiatief Geincafé Zuid?
Dan kunt u een mail sturen naar Jaimy: jvanderveeken@movactor.nl .
En uiteraard gaan we pas van start met de bijeenkomsten als de situatie
het toelaat.
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Op naar meer levensruimte en mogelijkheden
Het is bijna niet te geloven dat we alweer een jaar leven in een tijd waarin we behoorlijk beperkt zijn in onze
dagelijkse gang van zaken. Maar het is toch echt zo. Ik weet niet of u het herkent maar afgelopen winter viel
het mij persoonlijk niet mee om de moed er in te houden en actief bezig te blijven voor onze wijken. Maar onze
(wijk)netwerkpartners hebben mij gesteund en geïnspireerd! Dat heeft geresulteerd in het Wijknieuws dat nu
eindelijk weer voor u ligt.

Colofon
Wijknieuws is een periodieke
uitgave van stichting Wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard
Contact
E-mail:
info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-41179369
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/
wijkplatformHZL
Redactie
Cobie Smith (eindredactie)
Met dank aan de partners
van het Wijkplatform!
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl

Helaas bereikte ons het verdrietige bericht dat op 5 maart jl, onze oud-voorzitter, Aad Koedijk, is overleden. Aad heeft
veel betekend voor het Wijkplatform. Vanwege zijn verhuizing naar een andere wijk in september 2019 heb ik het stokje
van hem overgenomen. U leest in dit blad een In Memoriam aan hem.
Inmiddels heeft het Wijkplatform zich ook het online vergaderen
eigen gemaakt. Fysieke bijeenkomsten zijn natuurlijk veel fijner,
maar op deze manier houden we toch contact en kunnen we de
lopende zaken bespreken.
Voor wat betreft onze eerdere plannen om de tunneltjes aan te
pakken (project Tunnelvisie), dat ligt op de plank maar niet vergeten! Zodra het weer mogelijk is gaan we hiermee verder.
De reguliere vergaderingen van
Ik hoop dat u met plezier dit blad leest, de onderwerpen zijn zeer
het wijkplatform voor 2021/2022
divers maar hebben allemaal te maken met ons wonen en leven in
zijn als volgt vastgesteld:
deze wijken. Als er naar aanleiding van de inhoud vragen zijn dan
• 27 januari 2021
horen wij dat graag. Ook als u zelf een idee heeft waarvan u vindt
• 24 maart 2021
dat dat de aandacht verdient.
• 19 mei 2021
Tot slot wens ik u allen een mooie zomer met de hoop op dat er
• 7 juli 2021
meer levensruimte komt!
• 1 september 2021
Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL
• 10 november 2021
• 26 januari 2022

Vergaderdata
in 2021/2022

Aanvraag wijkbudget
Ook in 2021 is het mogelijk om een aanvraag voor een bijdrage
uit het wijkbudget in te dienen. Iedere aanvraag zal individueel
worden beoordeeld. Uiteraard speelt ook de beschikbaarheid van
onze middelen mee. De voorwaarden en het aanvraagformulier
staan op onze website. Mocht u plannen hebben om een aanvraag
in te dienen: in verband met onze financiële planning verzoeken
wij u om de aanvraag z.s.m. in te dienen. Of kenbaar te maken dat
u dit van plan bent te gaan doen, dat kan via de mail. Geef daarbij
wel een indicatie van de gevraagde bijdrage.

De vergaderingen zijn op de
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Zolang er beperkingen zijn wordt
er (besloten) online vergaderd.
Op de onze website vindt u actuele
informatie, daar kunt u ook de
agenda’s en de notulen vinden.

Zwerfaval in
onze wijken
Buurtbewoonster Mirjam Wagemans
is regelmatig buiten te vinden
om zwerfafval op te ruimen.
Dat verdient een compliment!
De laatste tijd zie je steeds vaker
mensen hetzelfde doen. Het zal
ongetwijfeld met deze tijd te
maken hebben, waarin we veel
vaker in onze directe omgeving
zijn en we ons ergeren aan
rondzwervende rommel.
Mocht u dit ook net als Mirjam
zwerfaval in uw buurt op willen
ruimen? Bij de gemeente is hiervoor materiaal beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u onze
wijkcoördinator Kees de Bruin
bellen, via 06-15092801.

In Memoriam
Aad Koedijk
[1949-2021]
Op 13 maart jl. overleed Aad Koedijk.
Aad Koedijk was, met Arie den Oudsten, eind
2014 van mening dat de situatie die was
ontstaan door het collectief opstappen van
alle leden van het eerdere wijkplatform ongewenst was voor zowel
de gemeente Nieuwegein als voor de wijken waarvoor het platform
actief was. Hij schreef de doorstartnotitie op basis waarvan het
nieuwe Wijkplatform HZL in 2015 van start ging en was daarvan
tot 2019 voorzitter toen hij wegens verhuizing terugtrad.
Onder de leiding van Aad Koedijk werden goede afspraken gemaakt
over taken en verantwoordelijkheden om te voorkomen dat het
platform partij zou worden in conflicten die het nu juist probeerde
te voorkomen of op te lossen. Er werden nieuwe leden geworven en
een bewonersavonden georganiseerd waarin wijkgenoten konden
aangeven waar hun prioriteiten voor de wijken lagen. Dit leidde tot
tal van nieuwe initiatieven, zoals een intensiever en inmiddels goed
lopend overleg met de gemeente over plannen die voor de wijken
worden gemaakt en prioriteiten die worden gesteld.
In de jaren van zijn voorzitterschap ontstond, binnen het Wijkplatform,
een actieve Groengroep die onder meer de oorsprong is van de
groenwandelingen die binnen en buiten onze wijken de nodige
aandacht hebben getrokken. Verder was hij de grote gangmaker
achter de Kerstmarkt, het festival “Lentekriebels” en het “Ik, Jij,
Wij(k)feest”. Er werden veel contacten gelegd met personen en
organisaties die actief zijn in ons deel van Nieuwegein, waarmee
in veel gevallen een productieve samenwerking is ontstaan.
Het afscheid van Aad Koedijk heeft in besloten kring plaatsgevonden
op vrijdagmiddag 19 maart en was via een livestream voor belangstellenden te volgen.
Het Wijkplatform HZL heeft overeenkomstig de wens van de familie,
in plaats van bloemen, een donatie gedaan aan het Diabetesfonds.

Inbreker ontkomt niet aan de buurtapp
Soms kies je als inbreker de verkeerde buurt. Begin februari zorgden oplettende
buurtbewoners in de wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard ervoor dat
een inbreker kon worden aangehouden. Het begon met een gepleegde woninginbraak aan de Kiezelmonde. Dat werd vastgelegd door camera’s van buurtbewoners
en mensen deelden dit met elkaar in een buurtapp.
Een paar dagen later werd deze persoon opnieuw gezien in de wijk. Daarop gingen bewoners naar buiten om uit
te kijken naar de man. Toen ze hem zagen, werd de achtervolging ingezet. De man probeerde zich nog te verstoppen in de bosjes,maar kwam er snel achter dat dit met een avond-temperatuur van -10 graden toch wat fris was.
Hij werd al snel gezien en kon door de politie worden aangehouden. Momenteel zit de inbreker nog steeds vast.
Hij mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.
De achtervolgende buurtbewoners kon ik naderhand blij maken met een bloemetje. Zonder hen hadden we dit
succes niet gehad. Een prachtig voorbeeld van een mooie samenwerking!
Rick-Jan Godschalk, uw wijkagent

Kinderambassadeurs
van Nieuwegein

Buurtpluktuin de Erebloem
krijgt steeds meer vorm

Vandaag ben ik in gesprek gegaan met Nikki en Cebelle van
de Kinderambassadeurs. Dit is een vrij jonge vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de kinderen uit Nieuwegein.
De kinderen staan dan ook centraal en bedenken bijvoorbeeld de campagnes en dingen die ze willen gaan doen.
Nikki van Veen en Cebelle Raap vertegenwoordigen hun
woonwijken Hoogzandveld en Zandveld.

Tijdens de Burendag 2020 is een idee geopperd om een gezamenlijke buurtpluktuin te realiseren op een verwilderd stukje groen
langs de trambaan, dat voornamelijk diende om ’s avonds even
snel de hond uit te laten. Dit idee werd enthousiast ontvangen door
de buurtbewoners en sindsdien is er al een hoop gebeurd.
Cebelle (links) en Nikki (rechts)

Zij kennen elkaar al hun leven lang, ze zijn echte vriendinnen en hebben zich dus ook samen aangemeld voor de
Kinderambassadeurs. Nikki vertelde dat ze via een kookclub een meisje had ontmoet die al lid was van de Kinderambassadeurs. Na een tijdje praten wilde Nikki zich,
samen met haar beste vriendin natuurlijk, ook aanmelden
voor de Kinderambassadeurs. Zij vonden het belangrijk iets
voor de wijk te kunnen doen. Het was wel heel spannend
want ze werden geïnterviewd door de Kinderambassadeurs
zelf, gelukkig zijn ze allebei aangenomen en zetten ze zich
nu in voor andere kinderen uit Nieuwegein. Dit doen ze
door zich uit te spreken over dingen die voor kinderen
belangrijk zijn in de buurt. Zo noemen ze allebei dat ze het
voor (iets oudere) kinderen interessanter willen maken om
buiten te spelen zodat ze niet “de hele dag op hun computer
of mobiel zitten”.
Ze zijn op tijd aangenomen voor 1 maart jl. (Nationale
Complimentendag). Als u die dag toevallig een boodschapje
moest doen op winkelcentrum Hoogzandveld heeft u
ongetwijfeld een complimentje ontvangen van de ambassadeurs. Zij stonden daar om voorbijgangers te vragen of
ze wisten dat het Nationale Complimentendag was. De
kinderen hadden kaartjes om uit te delen. Voorop stond het
logo van de Kinderambassadeurs en achterop schreven ze
dan een lief complimentje, een goed voorbeeld van wat de
kinderen zoal doen. Een klein gebaar met grote impact.

De volgende grotere campagne is “Pesten is niet cool”. In
deze campagne willen de kinderen iedereen bewust maken
van de gevolgen, op zowel lange- als korte termijn, van
pesten. Nikki en Cebelle hebben een hele duidelijke mening
over pesten, “Het moet gewoon stoppen”. 19 April is de
Nationale dag tegen pesten en in aanloop naar die dag toe,
wordt er al een hoop gedaan om het bekend te maken. Zo
heeft Nikki samen met Sterre, een collega van de Kinderambassadeurs, in een online talkshow van De Kom verteld
over deze campagne. En op 19 februari is er een digitaal
interview met de Molenkruier geweest waarin uitgebreid
werd verteld over deze “Pesten is niet cool” campagne.
Maar er wordt natuurlijk nog meer gedaan, er zijn plannen
om te flyeren en de enige echte FunBus wordt ook ingezet.
Er zijn nog veel meer ideeën, dus houd de website
www.kinderambassadeursnieuwegein.nl en de socials goed
in de gaten voor eventuele aankondigingen.
Voor Hoogzandveld en Zandveld zijn de enthousiaste meiden
Nikki en Cebelle op zoek naar een mannelijke collega. Dus,
ben jij tussen de 9 en 13 jaar en wil jij je inzetten voor je wijk?
Meld je dan aan via de website en ga in gesprek met de
Kinderambassadeurs. Je kan ook een mailtje sturen naar
info@kinderambassadeursnieuwegein.nl . Wie weet gaan we
hierna met jouw briljante idee aan de slag.
Ilonca van Geffen,
begeleiding en organisatie Kinderambassadeurs

Saskia Ramsodit-Gowricharn,
wijkconsulent Mitros voor Nieuwegein Zuid
Per 1 februari 2018 is Saskia de wijkconsulent vanuit Mitros voor Nieuwegein Zuid. De wijken
Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard vallen hier ook onder.
Als wijkconsulent houdt zij zich bezig met de ontwikkelingen in de wijk op het gebied van leefbaarheid
en woningverbetering. Momenteel is Mitros aan het onderzoeken hoe ze de woningen wilt verbeteren
met als ambitie fijne woningen, goede woonbuurt en duurzame woningen. Mitros wilt graag weten hoe
de bewoners de woningen ervaren en wat bewoners nodig hebben om goed samen te kunnen leven
in de woning en wijk.
Hiervoor heeft zij een extern bureau genaamd KWH, Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector,
de opdracht gegeven dit uit te zoeken. Het bureau doet regelmatig onderzoek naar hoe de bewoners
de woningen en de wijk ervaren. Mitros hoopt dat hier goede ideeën uit naar voren komen, om fijn te
kunnen blijven wonen.

Een viertal bewoners uit de Dotterbloemstraat en de Ereprijs
hebben dit idee opgepakt. Inmiddels is het plan op het punt,
dat het idee in samenwerking met onder andere de gemeente
gepland staat om te realiseren.

Groenwandelingen
Theo Kleijer, lid van het wijkplatform en organisator van de
Groengroep heeft voor dit jaar een
planning gemaakt voor een aantal
wandelingen. Uiteraard kan dit
alleen maar doorgaan als we weer
in (klein) groepsverband buiten
kunnen zijn.
Als u mee wilt lopen bent u van harte
welkom! Wel graag van te voren aanmelden via info@wijkplatformhzl.nl .
Dan hoort u ook of het doorgaat
en zo ja, het tijdstip en waar we
verzamelen.

Initiatiefnemers v.l.n.r.: Denise van Groot-Battavé, Richard
Agerbeek, Eveline Jorritsma-Kampstra, Edwin Elbertse

Ontwerp Buurtpluktuin
De planning is dat 11 leifruitbomen zo snel mogelijk geplaatst
gaan worden door Scherrenberg B.V.* en dat de bewoners op en
rond de NLdoet-dag van 29 mei 2021 bessenstruiken kunnen
gaan planten. Tot die tijd wordt er met hulp van de gemeente,
onder het project Groen doet Nieuwegein Goed, door verschillende
gezinnen met kinderen groente- en fruitzaden thuis voorgezaaid,
die later in het moestuingedeelte geplaatst kunnen worden. Als
dit jaar de fruitbomen, de bessen en de overige fruit- en groenteplantjes goed aanslaan, zal er tijdens de Burendag 2021 in
september een oogstfeestje gehouden worden. Van de oogst
worden dan allerlei lekkernijen gemaakt.
Via de facebookpagina, PluktuinErebloem, en www.erebloem.nl,
kunnen de laatste ontwikkelingen gevolgd worden.
Dat de ontwikkeling en uitwerking zo snel vorderen is mede te
danken door de veelzijdige en enthousiaste ondersteuning die
aangeboden wordt aan dit initiatief door: Kern met Pit, Groen doet
Nieuwegein Goed, Groenbeheer gemeente Nieuwegein, het
“SROI”, het WijkplatformHZL en als laatste is er een succesvolle
crowdfund-actie geweest waar niet alleen bewoners en familie,
maar ook het VSB-fonds een mooie bijdrage aan heeft geleverd.
Na het uitzoeken op papier en de online meetings zal de aankomende maanden de Buurtpluktuin Erebloem zijn uiteindelijke
vorm behalen.

12 mei: middagwandeling, in de wijk.
20 mei: avondwandeling,
park Oudegein.
3 juni: avondwandeling, in de wijk.
14 juli: middagwandeling met
kinderen.
21 juli: middagwandeling met
proeven, ruiken en eten (nieuw!).
18 augustus: middagwandeling,
park Oudegein.
Door met deze wandelingen mee te
lopen kijk je met heel andere ogen
naar de buurt en het park: welke
bomen en struiken staan er zoal en
hoe is het met het onderhoud van
het groen gesteld dat door de
gemeente wordt onderhouden.
Omdat Theo van beroep hovenier is
weet hij ontzettend veel over soorten
bomen, planten en struiken. Laat u
verrassen!

*i.o.m de gemeente ondersteunt Scherrenberg B.V. vanuit Social Investment On Return= “SROI”, maatschappelijke initiatieven)
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Zwerfaval in
onze wijken
Buurtbewoonster Mirjam Wagemans
is regelmatig buiten te vinden
om zwerfafval op te ruimen.
Dat verdient een compliment!
De laatste tijd zie je steeds vaker
mensen hetzelfde doen. Het zal
ongetwijfeld met deze tijd te
maken hebben, waarin we veel
vaker in onze directe omgeving
zijn en we ons ergeren aan
rondzwervende rommel.
Mocht u dit ook net als Mirjam
zwerfaval in uw buurt op willen
ruimen? Bij de gemeente is hiervoor materiaal beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u onze
wijkcoördinator Kees de Bruin
bellen, via 06-15092801.

In Memoriam
Aad Koedijk
[1949-2021]
Op 13 maart jl. overleed Aad Koedijk.
Aad Koedijk was, met Arie den Oudsten, eind
2014 van mening dat de situatie die was
ontstaan door het collectief opstappen van
alle leden van het eerdere wijkplatform ongewenst was voor zowel
de gemeente Nieuwegein als voor de wijken waarvoor het platform
actief was. Hij schreef de doorstartnotitie op basis waarvan het
nieuwe Wijkplatform HZL in 2015 van start ging en was daarvan
tot 2019 voorzitter toen hij wegens verhuizing terugtrad.
Onder de leiding van Aad Koedijk werden goede afspraken gemaakt
over taken en verantwoordelijkheden om te voorkomen dat het
platform partij zou worden in conflicten die het nu juist probeerde
te voorkomen of op te lossen. Er werden nieuwe leden geworven en
een bewonersavonden georganiseerd waarin wijkgenoten konden
aangeven waar hun prioriteiten voor de wijken lagen. Dit leidde tot
tal van nieuwe initiatieven, zoals een intensiever en inmiddels goed
lopend overleg met de gemeente over plannen die voor de wijken
worden gemaakt en prioriteiten die worden gesteld.
In de jaren van zijn voorzitterschap ontstond, binnen het Wijkplatform,
een actieve Groengroep die onder meer de oorsprong is van de
groenwandelingen die binnen en buiten onze wijken de nodige
aandacht hebben getrokken. Verder was hij de grote gangmaker
achter de Kerstmarkt, het festival “Lentekriebels” en het “Ik, Jij,
Wij(k)feest”. Er werden veel contacten gelegd met personen en
organisaties die actief zijn in ons deel van Nieuwegein, waarmee
in veel gevallen een productieve samenwerking is ontstaan.
Het afscheid van Aad Koedijk heeft in besloten kring plaatsgevonden
op vrijdagmiddag 19 maart en was via een livestream voor belangstellenden te volgen.
Het Wijkplatform HZL heeft overeenkomstig de wens van de familie,
in plaats van bloemen, een donatie gedaan aan het Diabetesfonds.

Inbreker ontkomt niet aan de buurtapp
Soms kies je als inbreker de verkeerde buurt. Begin februari zorgden oplettende
buurtbewoners in de wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard ervoor dat
een inbreker kon worden aangehouden. Het begon met een gepleegde woninginbraak aan de Kiezelmonde. Dat werd vastgelegd door camera’s van buurtbewoners
en mensen deelden dit met elkaar in een buurtapp.
Een paar dagen later werd deze persoon opnieuw gezien in de wijk. Daarop gingen bewoners naar buiten om uit
te kijken naar de man. Toen ze hem zagen, werd de achtervolging ingezet. De man probeerde zich nog te verstoppen in de bosjes,maar kwam er snel achter dat dit met een avond-temperatuur van -10 graden toch wat fris was.
Hij werd al snel gezien en kon door de politie worden aangehouden. Momenteel zit de inbreker nog steeds vast.
Hij mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.
De achtervolgende buurtbewoners kon ik naderhand blij maken met een bloemetje. Zonder hen hadden we dit
succes niet gehad. Een prachtig voorbeeld van een mooie samenwerking!
Rick-Jan Godschalk, uw wijkagent

Kinderambassadeurs
van Nieuwegein

Buurtpluktuin de Erebloem
krijgt steeds meer vorm

Vandaag ben ik in gesprek gegaan met Nikki en Cebelle van
de Kinderambassadeurs. Dit is een vrij jonge vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de kinderen uit Nieuwegein.
De kinderen staan dan ook centraal en bedenken bijvoorbeeld de campagnes en dingen die ze willen gaan doen.
Nikki van Veen en Cebelle Raap vertegenwoordigen hun
woonwijken Hoogzandveld en Zandveld.

Tijdens de Burendag 2020 is een idee geopperd om een gezamenlijke buurtpluktuin te realiseren op een verwilderd stukje groen
langs de trambaan, dat voornamelijk diende om ’s avonds even
snel de hond uit te laten. Dit idee werd enthousiast ontvangen door
de buurtbewoners en sindsdien is er al een hoop gebeurd.
Cebelle (links) en Nikki (rechts)

Zij kennen elkaar al hun leven lang, ze zijn echte vriendinnen en hebben zich dus ook samen aangemeld voor de
Kinderambassadeurs. Nikki vertelde dat ze via een kookclub een meisje had ontmoet die al lid was van de Kinderambassadeurs. Na een tijdje praten wilde Nikki zich,
samen met haar beste vriendin natuurlijk, ook aanmelden
voor de Kinderambassadeurs. Zij vonden het belangrijk iets
voor de wijk te kunnen doen. Het was wel heel spannend
want ze werden geïnterviewd door de Kinderambassadeurs
zelf, gelukkig zijn ze allebei aangenomen en zetten ze zich
nu in voor andere kinderen uit Nieuwegein. Dit doen ze
door zich uit te spreken over dingen die voor kinderen
belangrijk zijn in de buurt. Zo noemen ze allebei dat ze het
voor (iets oudere) kinderen interessanter willen maken om
buiten te spelen zodat ze niet “de hele dag op hun computer
of mobiel zitten”.
Ze zijn op tijd aangenomen voor 1 maart jl. (Nationale
Complimentendag). Als u die dag toevallig een boodschapje
moest doen op winkelcentrum Hoogzandveld heeft u
ongetwijfeld een complimentje ontvangen van de ambassadeurs. Zij stonden daar om voorbijgangers te vragen of
ze wisten dat het Nationale Complimentendag was. De
kinderen hadden kaartjes om uit te delen. Voorop stond het
logo van de Kinderambassadeurs en achterop schreven ze
dan een lief complimentje, een goed voorbeeld van wat de
kinderen zoal doen. Een klein gebaar met grote impact.

De volgende grotere campagne is “Pesten is niet cool”. In
deze campagne willen de kinderen iedereen bewust maken
van de gevolgen, op zowel lange- als korte termijn, van
pesten. Nikki en Cebelle hebben een hele duidelijke mening
over pesten, “Het moet gewoon stoppen”. 19 April is de
Nationale dag tegen pesten en in aanloop naar die dag toe,
wordt er al een hoop gedaan om het bekend te maken. Zo
heeft Nikki samen met Sterre, een collega van de Kinderambassadeurs, in een online talkshow van De Kom verteld
over deze campagne. En op 19 februari is er een digitaal
interview met de Molenkruier geweest waarin uitgebreid
werd verteld over deze “Pesten is niet cool” campagne.
Maar er wordt natuurlijk nog meer gedaan, er zijn plannen
om te flyeren en de enige echte FunBus wordt ook ingezet.
Er zijn nog veel meer ideeën, dus houd de website
www.kinderambassadeursnieuwegein.nl en de socials goed
in de gaten voor eventuele aankondigingen.
Ilonca van Geffen,
begeleiding en organisatie Kinderambassadeurs
Voor Hoogzandveld en Zandveld zijn de enthousiaste
meiden Nikki en Cebelle op zoek naar een mannelijke
collega. Dus, ben jij tussen de 9 en 13 jaar en wil jij je
inzetten voor je wijk? Meld je dan aan via de website of
mail naar info@kinderambassadeursnieuwegein.nl en ga
in gesprek met de Kinderambassadeurs. Wie weet gaan
we hierna met jouw briljante idee aan de slag!

Saskia Ramsodit-Gowricharn,
wijkconsulent Mitros voor Nieuwegein Zuid
Per 1 februari 2018 is Saskia de wijkconsulent vanuit Mitros voor Nieuwegein Zuid. De wijken
Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard vallen hier ook onder.
Als wijkconsulent houdt zij zich bezig met de ontwikkelingen in de wijk op het gebied van leefbaarheid
en woningverbetering. Momenteel is Mitros aan het onderzoeken hoe ze de woningen wilt verbeteren
met als ambitie fijne woningen, goede woonbuurt en duurzame woningen. Mitros wilt graag weten hoe
de bewoners de woningen ervaren en wat bewoners nodig hebben om goed samen te kunnen leven
in de woning en wijk.
Hiervoor heeft zij een extern bureau genaamd KWH, Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector,
de opdracht gegeven dit uit te zoeken. Het bureau doet regelmatig onderzoek naar hoe de bewoners
de woningen en de wijk ervaren. Mitros hoopt dat hier goede ideeën uit naar voren komen, om fijn te
kunnen blijven wonen.

Een viertal bewoners uit de Dotterbloemstraat en de Ereprijs
hebben dit idee opgepakt. Inmiddels is het plan op het punt,
dat het idee in samenwerking met onder andere de gemeente
gepland staat om te realiseren.

Groenwandelingen
Theo Kleijer, lid van het wijkplatform en organisator van de
Groengroep heeft voor dit jaar een
planning gemaakt voor een aantal
wandelingen. Uiteraard kan dit
alleen maar doorgaan als we weer
in (klein) groepsverband buiten
kunnen zijn.
Als u mee wilt lopen bent u van harte
welkom! Wel graag van te voren aanmelden via info@wijkplatformhzl.nl .
Dan hoort u ook of het doorgaat
en zo ja, het tijdstip en waar we
verzamelen.

Initiatiefnemers v.l.n.r.: Denise van Groot-Battavé, Richard
Agerbeek, Eveline Jorritsma-Kampstra, Edwin Elbertse

Ontwerp Buurtpluktuin
De planning is dat 11 leifruitbomen zo snel mogelijk geplaatst
gaan worden door Scherrenberg B.V.* en dat de bewoners op en
rond de NLdoet-dag van 29 mei 2021 bessenstruiken kunnen
gaan planten. Tot die tijd wordt er met hulp van de gemeente,
onder het project Groen doet Nieuwegein Goed, door verschillende
gezinnen met kinderen groente- en fruitzaden thuis voorgezaaid,
die later in het moestuingedeelte geplaatst kunnen worden. Als
dit jaar de fruitbomen, de bessen en de overige fruit- en groenteplantjes goed aanslaan, zal er tijdens de Burendag 2021 in
september een oogstfeestje gehouden worden. Van de oogst
worden dan allerlei lekkernijen gemaakt.
Via de facebookpagina, PluktuinErebloem, en www.erebloem.nl,
kunnen de laatste ontwikkelingen gevolgd worden.
Dat de ontwikkeling en uitwerking zo snel vorderen is mede te
danken door de veelzijdige en enthousiaste ondersteuning die
aangeboden wordt aan dit initiatief door: Kern met Pit, Groen doet
Nieuwegein Goed, Groenbeheer gemeente Nieuwegein, het
“SROI”, het WijkplatformHZL en als laatste is er een succesvolle
crowdfund-actie geweest waar niet alleen bewoners en familie,
maar ook het VSB-fonds een mooie bijdrage aan heeft geleverd.
Na het uitzoeken op papier en de online meetings zal de aankomende maanden de Buurtpluktuin Erebloem zijn uiteindelijke
vorm behalen.

12 mei: middagwandeling, in de wijk.
20 mei: avondwandeling,
park Oudegein.
3 juni: avondwandeling, in de wijk.
14 juli: middagwandeling met
kinderen.
21 juli: middagwandeling met
proeven, ruiken en eten (nieuw!).
18 augustus: middagwandeling,
park Oudegein.
Door met deze wandelingen mee te
lopen kijk je met heel andere ogen
naar de buurt en het park: welke
bomen en struiken staan er zoal en
hoe is het met het onderhoud van
het groen gesteld dat door de
gemeente wordt onderhouden.
Omdat Theo van beroep hovenier is
weet hij ontzettend veel over soorten
bomen, planten en struiken. Laat u
verrassen!

*i.o.m de gemeente ondersteunt Scherrenberg B.V. vanuit Social Investment On Return= “SROI”, maatschappelijke initiatieven)
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Zwerfaval in
onze wijken
Buurtbewoonster Mirjam Wagemans
is regelmatig buiten te vinden
om zwerfafval op te ruimen.
Dat verdient een compliment!
De laatste tijd zie je steeds vaker
mensen hetzelfde doen. Het zal
ongetwijfeld met deze tijd te
maken hebben, waarin we veel
vaker in onze directe omgeving
zijn en we ons ergeren aan
rondzwervende rommel.
Mocht u dit ook net als Mirjam
zwerfaval in uw buurt op willen
ruimen? Bij de gemeente is hiervoor materiaal beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u onze
wijkcoördinator Kees de Bruin
bellen, via 06-15092801.

In Memoriam
Aad Koedijk
[1949-2021]
Op 13 maart jl. overleed Aad Koedijk.
Aad Koedijk was, met Arie den Oudsten, eind
2014 van mening dat de situatie die was
ontstaan door het collectief opstappen van
alle leden van het eerdere wijkplatform ongewenst was voor zowel
de gemeente Nieuwegein als voor de wijken waarvoor het platform
actief was. Hij schreef de doorstartnotitie op basis waarvan het
nieuwe Wijkplatform HZL in 2015 van start ging en was daarvan
tot 2019 voorzitter toen hij wegens verhuizing terugtrad.
Onder de leiding van Aad Koedijk werden goede afspraken gemaakt
over taken en verantwoordelijkheden om te voorkomen dat het
platform partij zou worden in conflicten die het nu juist probeerde
te voorkomen of op te lossen. Er werden nieuwe leden geworven en
een bewonersavonden georganiseerd waarin wijkgenoten konden
aangeven waar hun prioriteiten voor de wijken lagen. Dit leidde tot
tal van nieuwe initiatieven, zoals een intensiever en inmiddels goed
lopend overleg met de gemeente over plannen die voor de wijken
worden gemaakt en prioriteiten die worden gesteld.
In de jaren van zijn voorzitterschap ontstond, binnen het Wijkplatform,
een actieve Groengroep die onder meer de oorsprong is van de
groenwandelingen die binnen en buiten onze wijken de nodige
aandacht hebben getrokken. Verder was hij de grote gangmaker
achter de Kerstmarkt, het festival “Lentekriebels” en het “Ik, Jij,
Wij(k)feest”. Er werden veel contacten gelegd met personen en
organisaties die actief zijn in ons deel van Nieuwegein, waarmee
in veel gevallen een productieve samenwerking is ontstaan.
Het afscheid van Aad Koedijk heeft in besloten kring plaatsgevonden
op vrijdagmiddag 19 maart en was via een livestream voor belangstellenden te volgen.
Het Wijkplatform HZL heeft overeenkomstig de wens van de familie,
in plaats van bloemen, een donatie gedaan aan het Diabetesfonds.

Inbreker ontkomt niet aan de buurtapp
Soms kies je als inbreker de verkeerde buurt. Begin februari zorgden oplettende
buurtbewoners in de wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard ervoor dat
een inbreker kon worden aangehouden. Het begon met een gepleegde woninginbraak aan de Kiezelmonde. Dat werd vastgelegd door camera’s van buurtbewoners
en mensen deelden dit met elkaar in een buurtapp.
Een paar dagen later werd deze persoon opnieuw gezien in de wijk. Daarop gingen bewoners naar buiten om uit
te kijken naar de man. Toen ze hem zagen, werd de achtervolging ingezet. De man probeerde zich nog te verstoppen in de bosjes,maar kwam er snel achter dat dit met een avond-temperatuur van -10 graden toch wat fris was.
Hij werd al snel gezien en kon door de politie worden aangehouden. Momenteel zit de inbreker nog steeds vast.
Hij mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.
De achtervolgende buurtbewoners kon ik naderhand blij maken met een bloemetje. Zonder hen hadden we dit
succes niet gehad. Een prachtig voorbeeld van een mooie samenwerking!
Rick-Jan Godschalk, uw wijkagent

Kinderambassadeurs
van Nieuwegein

Buurtpluktuin de Erebloem
krijgt steeds meer vorm

Vandaag ben ik in gesprek gegaan met Nikki en Cebelle van
de Kinderambassadeurs. Dit is een vrij jonge vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de kinderen uit Nieuwegein.
De kinderen staan dan ook centraal en bedenken bijvoorbeeld de campagnes en dingen die ze willen gaan doen.
Nikki van Veen en Cebelle Raap vertegenwoordigen hun
woonwijken Hoogzandveld en Zandveld.

Tijdens de Burendag 2020 is een idee geopperd om een gezamenlijke buurtpluktuin te realiseren op een verwilderd stukje groen
langs de trambaan, dat voornamelijk diende om ’s avonds even
snel de hond uit te laten. Dit idee werd enthousiast ontvangen door
de buurtbewoners en sindsdien is er al een hoop gebeurd.
Cebelle (links) en Nikki (rechts)

Zij kennen elkaar al hun leven lang, ze zijn echte vriendinnen en hebben zich dus ook samen aangemeld voor de
Kinderambassadeurs. Nikki vertelde dat ze via een kookclub een meisje had ontmoet die al lid was van de Kinderambassadeurs. Na een tijdje praten wilde Nikki zich,
samen met haar beste vriendin natuurlijk, ook aanmelden
voor de Kinderambassadeurs. Zij vonden het belangrijk iets
voor de wijk te kunnen doen. Het was wel heel spannend
want ze werden geïnterviewd door de Kinderambassadeurs
zelf, gelukkig zijn ze allebei aangenomen en zetten ze zich
nu in voor andere kinderen uit Nieuwegein. Dit doen ze
door zich uit te spreken over dingen die voor kinderen
belangrijk zijn in de buurt. Zo noemen ze allebei dat ze het
voor (iets oudere) kinderen interessanter willen maken om
buiten te spelen zodat ze niet “de hele dag op hun computer
of mobiel zitten”.
Ze zijn op tijd aangenomen voor 1 maart jl. (Nationale
Complimentendag). Als u die dag toevallig een boodschapje
moest doen op winkelcentrum Hoogzandveld heeft u
ongetwijfeld een complimentje ontvangen van de ambassadeurs. Zij stonden daar om voorbijgangers te vragen of
ze wisten dat het Nationale Complimentendag was. De
kinderen hadden kaartjes om uit te delen. Voorop stond het
logo van de Kinderambassadeurs en achterop schreven ze
dan een lief complimentje, een goed voorbeeld van wat de
kinderen zoal doen. Een klein gebaar met grote impact.

De volgende grotere campagne is “Pesten is niet cool”. In
deze campagne willen de kinderen iedereen bewust maken
van de gevolgen, op zowel lange- als korte termijn, van
pesten. Nikki en Cebelle hebben een hele duidelijke mening
over pesten, “Het moet gewoon stoppen”. 19 April is de
Nationale dag tegen pesten en in aanloop naar die dag toe,
wordt er al een hoop gedaan om het bekend te maken. Zo
heeft Nikki samen met Sterre, een collega van de Kinderambassadeurs, in een online talkshow van De Kom verteld
over deze campagne. En op 19 februari is er een digitaal
interview met de Molenkruier geweest waarin uitgebreid
werd verteld over deze “Pesten is niet cool” campagne.
Maar er wordt natuurlijk nog meer gedaan, er zijn plannen
om te flyeren en de enige echte FunBus wordt ook ingezet.
Er zijn nog veel meer ideeën, dus houd de website
www.kinderambassadeursnieuwegein.nl en de socials goed
in de gaten voor eventuele aankondigingen.
Voor Hoogzandveld en Zandveld zijn de enthousiaste meiden
Nikki en Cebelle op zoek naar een mannelijke collega. Dus,
ben jij tussen de 9 en 13 jaar en wil jij je inzetten voor je wijk?
Meld je dan aan via de website en ga in gesprek met de
Kinderambassadeurs. Je kan ook een mailtje sturen naar
info@kinderambassadeursnieuwegein.nl . Wie weet gaan we
hierna met jouw briljante idee aan de slag.
Ilonca van Geffen,
begeleiding en organisatie Kinderambassadeurs

Saskia Ramsodit-Gowricharn,
wijkconsulent Mitros voor Nieuwegein Zuid
Per 1 februari 2018 is Saskia de wijkconsulent vanuit Mitros voor Nieuwegein Zuid. De wijken
Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard vallen hier ook onder.
Als wijkconsulent houdt zij zich bezig met de ontwikkelingen in de wijk op het gebied van leefbaarheid
en woningverbetering. Momenteel is Mitros aan het onderzoeken hoe ze de woningen wilt verbeteren
met als ambitie fijne woningen, goede woonbuurt en duurzame woningen. Mitros wilt graag weten hoe
de bewoners de woningen ervaren en wat bewoners nodig hebben om goed samen te kunnen leven
in de woning en wijk.
Hiervoor heeft zij een extern bureau genaamd KWH, Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector,
de opdracht gegeven dit uit te zoeken. Het bureau doet regelmatig onderzoek naar hoe de bewoners
de woningen en de wijk ervaren. Mitros hoopt dat hier goede ideeën uit naar voren komen, om fijn te
kunnen blijven wonen.

Een viertal bewoners uit de Dotterbloemstraat en de Ereprijs
hebben dit idee opgepakt. Inmiddels is het plan op het punt,
dat het idee in samenwerking met onder andere de gemeente
gepland staat om te realiseren.

Groenwandelingen
Theo Kleijer, lid van het wijkplatform en organisator van de
Groengroep heeft voor dit jaar een
planning gemaakt voor een aantal
wandelingen. Uiteraard kan dit
alleen maar doorgaan als we weer
in (klein) groepsverband buiten
kunnen zijn.
Als u mee wilt lopen bent u van harte
welkom! Wel graag van te voren aanmelden via info@wijkplatformhzl.nl .
Dan hoort u ook of het doorgaat
en zo ja, het tijdstip en waar we
verzamelen.

Initiatiefnemers v.l.n.r.: Denise van Groot-Battavé, Richard
Agerbeek, Eveline Jorritsma-Kampstra, Edwin Elbertse

Ontwerp Buurtpluktuin
De planning is dat 11 leifruitbomen zo snel mogelijk geplaatst
gaan worden door Scherrenberg B.V.* en dat de bewoners op en
rond de NLdoet-dag van 29 mei 2021 bessenstruiken kunnen
gaan planten. Tot die tijd wordt er met hulp van de gemeente,
onder het project Groen doet Nieuwegein Goed, door verschillende
gezinnen met kinderen groente- en fruitzaden thuis voorgezaaid,
die later in het moestuingedeelte geplaatst kunnen worden. Als
dit jaar de fruitbomen, de bessen en de overige fruit- en groenteplantjes goed aanslaan, zal er tijdens de Burendag 2021 in
september een oogstfeestje gehouden worden. Van de oogst
worden dan allerlei lekkernijen gemaakt.
Via de facebookpagina, PluktuinErebloem, en www.erebloem.nl,
kunnen de laatste ontwikkelingen gevolgd worden.
Dat de ontwikkeling en uitwerking zo snel vorderen is mede te
danken door de veelzijdige en enthousiaste ondersteuning die
aangeboden wordt aan dit initiatief door: Kern met Pit, Groen doet
Nieuwegein Goed, Groenbeheer gemeente Nieuwegein, het
“SROI”, het WijkplatformHZL en als laatste is er een succesvolle
crowdfund-actie geweest waar niet alleen bewoners en familie,
maar ook het VSB-fonds een mooie bijdrage aan heeft geleverd.
Na het uitzoeken op papier en de online meetings zal de aankomende maanden de Buurtpluktuin Erebloem zijn uiteindelijke
vorm behalen.

12 mei: middagwandeling, in de wijk.
20 mei: avondwandeling,
park Oudegein.
3 juni: avondwandeling, in de wijk.
14 juli: middagwandeling met
kinderen.
21 juli: middagwandeling met
proeven, ruiken en eten (nieuw!).
18 augustus: middagwandeling,
park Oudegein.
Door met deze wandelingen mee te
lopen kijk je met heel andere ogen
naar de buurt en het park: welke
bomen en struiken staan er zoal en
hoe is het met het onderhoud van
het groen gesteld dat door de
gemeente wordt onderhouden.
Omdat Theo van beroep hovenier is
weet hij ontzettend veel over soorten
bomen, planten en struiken. Laat u
verrassen!

*i.o.m de gemeente ondersteunt Scherrenberg B.V. vanuit Social Investment On Return= “SROI”, maatschappelijke initiatieven)
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Uw wijkcoördinator aan het woord

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Door Peter Selten, voorzitter van de Adviesraad

Het is alweer een jaar geleden dat ik mij als wijkcoördinator aan u in ‘de wijkkrant’ voorstelde, weet u het nog? Ik vertelde u wat ik zoal voor werk in de wijk doe en wanneer en
waar u mij kon ontmoetten. Helaas kwam toen ook het onverwachtse op ons af, Corona.
Ik neem u graag mee hoe ik als wijkcoördinator hiermee in ‘mijn werk’ werd geconfronteerd.
Ik weet nog goed dat ik met de nieuwe regels vanuit
huis moest gaan werken en niet meer de wijk in mocht
en dat ik toen dacht “hoe kan dat nou want ik heb
afspraken met mensen, ik moet mensen ontmoeten
en heb op het winkelplein Coffee met Cop & Wijkco”
met de wijkagent.
Na 3 weken mochten mijn collega’s en ik onder hele
strenge voorwaarden de wijk in om in de buitenlucht
informatie op te halen; “hoe gaat het met jullie, lukt
het met boodschappen doen, zijn er straatgenoten die
hulp nodig hebben”. Dat soort gesprekken heb ik toen
gehad. Na enkele maanden hadden veel mensen met
alle beperkingen wel zo hun ‘nieuwe ritme’ te pakken,
maar het gemis aan sociale omgang bleef heel groot.
Dat hoorde en hoor ik nog steeds van alle kanten.
Wat ik heel mooi vind om te ervaren is dat mensen een
groot vermogen tot aanpassen hebben. Mooie voorbeelden zijn dat -ondanks beperkingen van Coronabewoners in onze wijk weer samen iets voor hun straat/
buurtje willen betekenen. Daarbij noem ik de volgende
bewonersinitiatieven:

Huishoudelijke hulp als je dat zelf niet meer kan, dagbesteding voor je dementerende partner, vader of moeder,
hulp bij opvoedingsvragen, leerlingenvervoer, woningaanpassing, een betaalde baan als je gehandicapt bent of
hulp bij schulden. Dat zijn allemaal zaken die de gemeente voor zijn inwoners moet regelen. En dat geldt ook
voor sportaccommodaties en een fijne leefomgeving. Gelukkig doet de gemeente Nieuwegein daar veel aan.

• de Pluktuin Erebloem aan de Dotterbloemstraat/Ereprijs
waar bewoners samen een stuk plantsoen omvormen tot
een groente-/fruittuin en deze zelf gaan onderhouden,
• bewoners hofje Hazelaarstraat die zelf nieuwe beplanting regelen en deze zelf gaan inplanten
en onderhouden,
• een bewoonster die haar omgeving met lantaarnpaalbloembakken wil opfleuren en dit allemaal zelf gaat
regelen zo wel de aanschaf als ook het watergeven.
Ik ondersteun en adviseer de mensen hierin, maar ze
doen het verder allemaal zelf, echt top.

Voor woningaanpassing, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke
hulp kun je bij Geynwijs terecht. Heb je een uitkering nodig, dan is
Werk en Inkomen er voor je. Voor gezinnen met een laag inkomen is
er de Stadspas en kun je via Stichting Leergeld een laptop krijgen. En
wijkcoördinatoren, buurtbemiddelaars en buurtsportcoaches zorgen
ervoor dat mensen zich thuis voelen in hun wijk. Maar dat wil niet
zeggen dat alles altijd goed gaat. En bovendien: dat kost veel geld.
De wethouders en de gemeenteraad moeten voortdurend afwegen
welke voorzieningen zij belangrijk vinden en hoeveel geld zij daarvoor
beschikbaar willen stellen. Daarom is het zo belangrijk dat ook
burgers zich laten horen. We hebben in Nieuwegein een Adviesraad
Sociaal Domein die de gemeente over al deze zaken adviseert.
De zestien leden van de Adviesraad wonen allemaal in Nieuwegein
en hebben vanuit hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis
en ervaring met deze onderwerpen.

Wat ik als laatste nog wel aan u wil vermelden is dat
naast de gemeentelijke bijdrage ‘Geinsgeluk’ het Wijkplatform van uw wijk ook hierin een hele belangrijke rol
speelt. Dus heeft u ideeën die u zelf wilt oppakken en
uitvoeren, neem dan met mij of met het Wijkplatform
contact op.
Ik hoop dat als de regels het weer toelaten u snel in
Buurtplein Zuid te ontmoeten of op het spreekuur
Coffee met Cop & Wijkco Uiteraard kunt u mij ook via
14030 bereiken.
Kees de Bruin, uw wijkcoördinator

Hoe doen we dat?
In de eerste plaats overleggen we veel met beleidsmedewerkers en
de wethouders. We weten daardoor welke plannen er in de maak zijn
en worden vaak gevraagd om al in een vroeg stadium mee te denken.
En voordat de wethouders een voorstel naar de gemeenteraad
sturen, wordt ons gevraagd om daar advies over uit te brengen. Vorig
jaar hebben we bijvoorbeeld een advies uitgebracht over de nieuwe
Wmo- en Jeugdwetverordening en over de Meerjarenopgave Welzijn.
Die adviezen worden meegestuurd naar de gemeenteraad en
besproken in de raadscommissie.
Maar we bedenken ook zelf onderwerpen die we belangrijk vinden,
zoals armoede onder gezinnen met jonge kinderen, de voorzieningen
voor licht dementerende ouderen of de problemen die jongeren
ondervinden wanneer ze 18 jaar en dus volwassen worden en geen
gebruik meer kunnen maken van de voorzieningen uit de jeugdwet.
Bij al ons werk proberen wij de ervaringen van inwoners mee te
nemen. We zitten daarom in de wijkplatformen en praten veel met
organisaties als de Algemene Hulpdienst, de Sociaal Raadslieden en
de medewerkers van het Vrijwilligershuis. Ook gaan we -als het weer
kan- in de buurtpleinen zitten om met andere bezoekers een kopje
koffie te drinken. Zo horen we veel over hoe het er in Nieuwegein
toegaat en wat bewoners daarvan vinden. Al die ervaringen nemen
we mee in onze adviezen.

Een nieuw initiatief: Geincafé Zuid
Al ruim een jaar zijn we in de ban van de pandemie. Corona heeft een grote impact in onze levens. Welke
invloed heeft dit op ons alledaagse leven, op uw leven? Hoe brengen we de tijd door, hoe doet u dat?
Voor de een betekent het verdriet en vereenzaming, voor de ander een positieve uitdaging, creativiteit, op
zoek naar nieuwe dingen. Voor velen een combinatie. Een ding is zeker, het is van invloed op ieders leven.
Daarom: een nieuw initiatief!
Wij willen het leven vieren. Nieuwe dingen ontdekken. Ons verdiepen in onderwerpen, die ons raken. Een leven
lang leren. Hoe? Door het oprichten van Geincafé Zuid! Een plek waar verschillende thema’s en diverse onderwerpen aan de orde komen, ingeleid door een spreker, om je te verdiepen in een bepaald onderwerp en waar je met
elkaar over van gedachten wisselt. Waar mensen samenkomen, die zich dezelfde levensvragen stellen, en die voor
iedereen leidt tot een eigen invulling of actie. Waar vandaan activiteiten kunnen worden georganiseerd. Eén keer per
maand een bijeenkomst met afwisselende thema’s. En…bij u om de hoek!
Als initiatiefgroep van het Geincafé Zuid stellen we ons graag aan u voor.
Op de foto, v.l.n.r.: Jaimy van der Veeken (Buurtverbinder Buurtplein Zuid),
Cobie Smith en Ellen Jansen, beiden woonachtig in Nieuwegein Zuid.
Via de link: https://www.survio.com/survey/d/A3I4X3T8K8H kunt u onze
enquête invullen en uw eigen ideeën kenbaar maken. We hopen van
harte op positieve reacties!

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is dus van en voor
de burgers en dan vooral voor de kwetsbare burgers. Wij willen
een brugfunctie vervullen tussen de inwoners van Nieuwegein
en de gemeente en er met onze adviezen aan bijdragen dat alle
burgers naar vermogen kunnen participeren in de samenleving.
Wil je meer weten?
Kijk dan eens op onze webpagina: www.asd-nieuwegein.nl. Daar
kun je ook reacties achterlaten als je wilt. En zou je eens mee
willen doen met een van onze activiteiten, laat dat dan weten.
Ook dat kan via het contactformulier op de website.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het initiatief Geincafé Zuid?
Dan kunt u een mail sturen naar Jaimy: jvanderveeken@movactor.nl .
En uiteraard gaan we pas van start met de bijeenkomsten als de situatie
het toelaat.
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Op naar meer levensruimte en mogelijkheden
Het is bijna niet te geloven dat we alweer een jaar leven in een tijd waarin we behoorlijk beperkt zijn in onze
dagelijkse gang van zaken. Maar het is toch echt zo. Ik weet niet of u het herkent maar afgelopen winter viel
het mij persoonlijk niet mee om de moed er in te houden en actief bezig te blijven voor onze wijken. Maar onze
(wijk)netwerkpartners hebben mij gesteund en geïnspireerd! Dat heeft geresulteerd in het Wijknieuws dat nu
eindelijk weer voor u ligt.

Colofon
Wijknieuws is een periodieke
uitgave van stichting Wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard
Contact
E-mail:
info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-41179369
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/
wijkplatformHZL
Redactie
Cobie Smith (eindredactie)
Met dank aan de partners
van het Wijkplatform!
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl

Helaas bereikte ons het verdrietige bericht dat op 5 maart jl, onze oud-voorzitter, Aad Koedijk, is overleden. Aad heeft
veel betekend voor het Wijkplatform. Vanwege zijn verhuizing naar een andere wijk in september 2019 heb ik het stokje
van hem overgenomen. U leest in dit blad een In Memoriam aan hem.
Inmiddels heeft het Wijkplatform zich ook het online vergaderen
eigen gemaakt. Fysieke bijeenkomsten zijn natuurlijk veel fijner,
maar op deze manier houden we toch contact en kunnen we de
lopende zaken bespreken.
Voor wat betreft onze eerdere plannen om de tunneltjes aan te
pakken (project Tunnelvisie), dat ligt op de plank maar niet vergeten! Zodra het weer mogelijk is gaan we hiermee verder.
De reguliere vergaderingen van
Ik hoop dat u met plezier dit blad leest, de onderwerpen zijn zeer
het wijkplatform voor 2021/2022
divers maar hebben allemaal te maken met ons wonen en leven in
zijn als volgt vastgesteld:
deze wijken. Als er naar aanleiding van de inhoud vragen zijn dan
• 27 januari 2021
horen wij dat graag. Ook als u zelf een idee heeft waarvan u vindt
• 24 maart 2021
dat dat de aandacht verdient.
• 19 mei 2021
Tot slot wens ik u allen een mooie zomer met de hoop op dat er
• 7 juli 2021
meer levensruimte komt!
• 1 september 2021
Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL
• 10 november 2021
• 26 januari 2022

Vergaderdata
in 2021/2022

Aanvraag wijkbudget
Ook in 2021 is het mogelijk om een aanvraag voor een bijdrage
uit het wijkbudget in te dienen. Iedere aanvraag zal individueel
worden beoordeeld. Uiteraard speelt ook de beschikbaarheid van
onze middelen mee. De voorwaarden en het aanvraagformulier
staan op onze website. Mocht u plannen hebben om een aanvraag
in te dienen: in verband met onze financiële planning verzoeken
wij u om de aanvraag z.s.m. in te dienen. Of kenbaar te maken dat
u dit van plan bent te gaan doen, dat kan via de mail. Geef daarbij
wel een indicatie van de gevraagde bijdrage.

De vergaderingen zijn op de
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Zolang er beperkingen zijn wordt
er (besloten) online vergaderd.
Op de onze website vindt u actuele
informatie, daar kunt u ook de
agenda’s en de notulen vinden.

Uw wijkcoördinator aan het woord

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Door Peter Selten, voorzitter van de Adviesraad

Het is alweer een jaar geleden dat ik mij als wijkcoördinator aan u in ‘de wijkkrant’ voorstelde, weet u het nog? Ik vertelde u wat ik zoal voor werk in de wijk doe en wanneer en
waar u mij kon ontmoetten. Helaas kwam toen ook het onverwachtse op ons af, Corona.
Ik neem u graag mee hoe ik als wijkcoördinator hiermee in ‘mijn werk’ werd geconfronteerd.
Ik weet nog goed dat ik met de nieuwe regels vanuit
huis moest gaan werken en niet meer de wijk in mocht
en dat ik toen dacht “hoe kan dat nou want ik heb
afspraken met mensen, ik moet mensen ontmoeten
en heb op het winkelplein Coffee met Cop & Wijkco”
met de wijkagent.
Na 3 weken mochten mijn collega’s en ik onder hele
strenge voorwaarden de wijk in om in de buitenlucht
informatie op te halen; “hoe gaat het met jullie, lukt
het met boodschappen doen, zijn er straatgenoten die
hulp nodig hebben”. Dat soort gesprekken heb ik toen
gehad. Na enkele maanden hadden veel mensen met
alle beperkingen wel zo hun ‘nieuwe ritme’ te pakken,
maar het gemis aan sociale omgang bleef heel groot.
Dat hoorde en hoor ik nog steeds van alle kanten.
Wat ik heel mooi vind om te ervaren is dat mensen een
groot vermogen tot aanpassen hebben. Mooie voorbeelden zijn dat -ondanks beperkingen van Coronabewoners in onze wijk weer samen iets voor hun straat/
buurtje willen betekenen. Daarbij noem ik de volgende
bewonersinitiatieven:

Huishoudelijke hulp als je dat zelf niet meer kan, dagbesteding voor je dementerende partner, vader of moeder,
hulp bij opvoedingsvragen, leerlingenvervoer, woningaanpassing, een betaalde baan als je gehandicapt bent of
hulp bij schulden. Dat zijn allemaal zaken die de gemeente voor zijn inwoners moet regelen. En dat geldt ook
voor sportaccommodaties en een fijne leefomgeving. Gelukkig doet de gemeente Nieuwegein daar veel aan.

• de Pluktuin Erebloem aan de Dotterbloemstraat/Ereprijs
waar bewoners samen een stuk plantsoen omvormen tot
een groente-/fruittuin en deze zelf gaan onderhouden,
• bewoners hofje Hazelaarstraat die zelf nieuwe beplanting regelen en deze zelf gaan inplanten
en onderhouden,
• een bewoonster die haar omgeving met lantaarnpaalbloembakken wil opfleuren en dit allemaal zelf gaat
regelen zo wel de aanschaf als ook het watergeven.
Ik ondersteun en adviseer de mensen hierin, maar ze
doen het verder allemaal zelf, echt top.

Voor woningaanpassing, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke
hulp kun je bij Geynwijs terecht. Heb je een uitkering nodig, dan is
Werk en Inkomen er voor je. Voor gezinnen met een laag inkomen is
er de Stadspas en kun je via Stichting Leergeld een laptop krijgen. En
wijkcoördinatoren, buurtbemiddelaars en buurtsportcoaches zorgen
ervoor dat mensen zich thuis voelen in hun wijk. Maar dat wil niet
zeggen dat alles altijd goed gaat. En bovendien: dat kost veel geld.
De wethouders en de gemeenteraad moeten voortdurend afwegen
welke voorzieningen zij belangrijk vinden en hoeveel geld zij daarvoor
beschikbaar willen stellen. Daarom is het zo belangrijk dat ook
burgers zich laten horen. We hebben in Nieuwegein een Adviesraad
Sociaal Domein die de gemeente over al deze zaken adviseert.
De zestien leden van de Adviesraad wonen allemaal in Nieuwegein
en hebben vanuit hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis
en ervaring met deze onderwerpen.

Wat ik als laatste nog wel aan u wil vermelden is dat
naast de gemeentelijke bijdrage ‘Geinsgeluk’ het Wijkplatform van uw wijk ook hierin een hele belangrijke rol
speelt. Dus heeft u ideeën die u zelf wilt oppakken en
uitvoeren, neem dan met mij of met het Wijkplatform
contact op.
Ik hoop dat als de regels het weer toelaten u snel in
Buurtplein Zuid te ontmoeten of op het spreekuur
Coffee met Cop & Wijkco Uiteraard kunt u mij ook via
14030 bereiken.
Kees de Bruin, uw wijkcoördinator

Hoe doen we dat?
In de eerste plaats overleggen we veel met beleidsmedewerkers en
de wethouders. We weten daardoor welke plannen er in de maak zijn
en worden vaak gevraagd om al in een vroeg stadium mee te denken.
En voordat de wethouders een voorstel naar de gemeenteraad
sturen, wordt ons gevraagd om daar advies over uit te brengen. Vorig
jaar hebben we bijvoorbeeld een advies uitgebracht over de nieuwe
Wmo- en Jeugdwetverordening en over de Meerjarenopgave Welzijn.
Die adviezen worden meegestuurd naar de gemeenteraad en
besproken in de raadscommissie.
Maar we bedenken ook zelf onderwerpen die we belangrijk vinden,
zoals armoede onder gezinnen met jonge kinderen, de voorzieningen
voor licht dementerende ouderen of de problemen die jongeren
ondervinden wanneer ze 18 jaar en dus volwassen worden en geen
gebruik meer kunnen maken van de voorzieningen uit de jeugdwet.
Bij al ons werk proberen wij de ervaringen van inwoners mee te
nemen. We zitten daarom in de wijkplatformen en praten veel met
organisaties als de Algemene Hulpdienst, de Sociaal Raadslieden en
de medewerkers van het Vrijwilligershuis. Ook gaan we -als het weer
kan- in de buurtpleinen zitten om met andere bezoekers een kopje
koffie te drinken. Zo horen we veel over hoe het er in Nieuwegein
toegaat en wat bewoners daarvan vinden. Al die ervaringen nemen
we mee in onze adviezen.

Een nieuw initiatief: Geincafé Zuid
Al ruim een jaar zijn we in de ban van de pandemie. Corona heeft een grote impact in onze levens. Welke
invloed heeft dit op ons alledaagse leven, op uw leven? Hoe brengen we de tijd door, hoe doet u dat?
Voor de een betekent het verdriet en vereenzaming, voor de ander een positieve uitdaging, creativiteit, op
zoek naar nieuwe dingen. Voor velen een combinatie. Een ding is zeker, het is van invloed op ieders leven.
Daarom: een nieuw initiatief!
Wij willen het leven vieren. Nieuwe dingen ontdekken. Ons verdiepen in onderwerpen, die ons raken. Een leven
lang leren. Hoe? Door het oprichten van Geincafé Zuid! Een plek waar verschillende thema’s en diverse onderwerpen aan de orde komen, ingeleid door een spreker, om je te verdiepen in een bepaald onderwerp en waar je met
elkaar over van gedachten wisselt. Waar mensen samenkomen, die zich dezelfde levensvragen stellen, en die voor
iedereen leidt tot een eigen invulling of actie. Waar vandaan activiteiten kunnen worden georganiseerd. Eén keer per
maand een bijeenkomst met afwisselende thema’s. En…bij u om de hoek!
Als initiatiefgroep van het Geincafé Zuid stellen we ons graag aan u voor.
Op de foto, v.l.n.r.: Jaimy van der Veeken (Buurtverbinder Buurtplein Zuid),
Cobie Smith en Ellen Jansen, beiden woonachtig in Nieuwegein Zuid.
Via de link: https://www.survio.com/survey/d/A3I4X3T8K8H kunt u onze
enquête invullen en uw eigen ideeën kenbaar maken. We hopen van
harte op positieve reacties!

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is dus van en voor
de burgers en dan vooral voor de kwetsbare burgers. Wij willen
een brugfunctie vervullen tussen de inwoners van Nieuwegein
en de gemeente en er met onze adviezen aan bijdragen dat alle
burgers naar vermogen kunnen participeren in de samenleving.
Wil je meer weten?
Kijk dan eens op onze webpagina: www.asd-nieuwegein.nl. Daar
kun je ook reacties achterlaten als je wilt. En zou je eens mee
willen doen met een van onze activiteiten, laat dat dan weten.
Ook dat kan via het contactformulier op de website.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het initiatief Geincafé Zuid?
Dan kunt u een mail sturen naar Jaimy: jvanderveeken@movactor.nl .
En uiteraard gaan we pas van start met de bijeenkomsten als de situatie
het toelaat.
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Op naar meer levensruimte en mogelijkheden
Het is bijna niet te geloven dat we alweer een jaar leven in een tijd waarin we behoorlijk beperkt zijn in onze
dagelijkse gang van zaken. Maar het is toch echt zo. Ik weet niet of u het herkent maar afgelopen winter viel
het mij persoonlijk niet mee om de moed er in te houden en actief bezig te blijven voor onze wijken. Maar onze
(wijk)netwerkpartners hebben mij gesteund en geïnspireerd! Dat heeft geresulteerd in het Wijknieuws dat nu
eindelijk weer voor u ligt.
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uitgave van stichting Wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard
Contact
E-mail:
info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-41179369
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/
wijkplatformHZL
Redactie
Cobie Smith (eindredactie)
Met dank aan de partners
van het Wijkplatform!
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl

Helaas bereikte ons het verdrietige bericht dat op 5 maart jl, onze oud-voorzitter, Aad Koedijk, is overleden. Aad heeft
veel betekend voor het Wijkplatform. Vanwege zijn verhuizing naar een andere wijk in september 2019 heb ik het stokje
van hem overgenomen. U leest in dit blad een In Memoriam aan hem.
Inmiddels heeft het Wijkplatform zich ook het online vergaderen
eigen gemaakt. Fysieke bijeenkomsten zijn natuurlijk veel fijner,
maar op deze manier houden we toch contact en kunnen we de
lopende zaken bespreken.
Voor wat betreft onze eerdere plannen om de tunneltjes aan te
pakken (project Tunnelvisie), dat ligt op de plank maar niet vergeten! Zodra het weer mogelijk is gaan we hiermee verder.
De reguliere vergaderingen van
Ik hoop dat u met plezier dit blad leest, de onderwerpen zijn zeer
het wijkplatform voor 2021/2022
divers maar hebben allemaal te maken met ons wonen en leven in
zijn als volgt vastgesteld:
deze wijken. Als er naar aanleiding van de inhoud vragen zijn dan
• 27 januari 2021
horen wij dat graag. Ook als u zelf een idee heeft waarvan u vindt
• 24 maart 2021
dat dat de aandacht verdient.
• 19 mei 2021
Tot slot wens ik u allen een mooie zomer met de hoop op dat er
• 7 juli 2021
meer levensruimte komt!
• 1 september 2021
Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL
• 10 november 2021
• 26 januari 2022
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Aanvraag wijkbudget
Ook in 2021 is het mogelijk om een aanvraag voor een bijdrage
uit het wijkbudget in te dienen. Iedere aanvraag zal individueel
worden beoordeeld. Uiteraard speelt ook de beschikbaarheid van
onze middelen mee. De voorwaarden en het aanvraagformulier
staan op onze website. Mocht u plannen hebben om een aanvraag
in te dienen: in verband met onze financiële planning verzoeken
wij u om de aanvraag z.s.m. in te dienen. Of kenbaar te maken dat
u dit van plan bent te gaan doen, dat kan via de mail. Geef daarbij
wel een indicatie van de gevraagde bijdrage.

De vergaderingen zijn op de
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Zolang er beperkingen zijn wordt
er (besloten) online vergaderd.
Op de onze website vindt u actuele
informatie, daar kunt u ook de
agenda’s en de notulen vinden.

