De Groenwandeling van 21 juli 2021,
thema: Eten, proeven, ruiken

Nieuws vanuit Buurtplein Zuid
De zomerperiode ligt weer achter ons. Vol goede moed staan vele
initiatieven weer in de startblokken op Buurtplein Zuid. Wij kijken
weer uit naar een bruisend plein, en dat we vele van jullie weer
kunnen ontmoeten.

Deze wandeling ging door Hoogzandveld. Theo liet ons kennis maken met diverse wilde
planten die zo voorkomend zijn in bermen e.d. dat je zijna over het hoofd zou zien.
Het leuke van deze planten is dat je ze bij of in de maaltijd kan gebruiken of er thee
van kan zetten. Uiteraard zijn er ook planten met een medicinale werking maar dat
is weer een ander vakgebied.
De volgende vier soorten kwamen o.a. aan de orde:
• Weegbreeblad: in de salade, als spinazie, als thee (zie foto 1).
• Dovenetel: bloem in de salade, blad voor thee, is ook suikervervanger (zie foto 2).
• Wilde venkel: het zaad te gebruiken in diverse (vis) gerechten (zie foto 3).
• Brandnetel: als spinazie, in de soep en als thee.
• Alles bij elkaar was het was weer een leerzame wandeling!
Nieuwe wandelingen in 2022
De insteek is dat u meer oog krijgt voor het groen in uw directe omgeving, ook voor
wat betreft het gemeentelijk onderhoud en groen beleid. U kunt ter plekke aan Theo
vragen stellen en u heeft gelijk wat beweging! De wandelingen duren gemiddeld
anderhalf uur.
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De zomer heeft ons ook nieuwe collega’s gebracht. Vol enthousiasme
zijn er twee kinderwerkers in de wijken te vinden. Hebben jullie ze al
ontmoet? En al gezien dat we een nieuwe ingang hebben? Nog niet
helemaal af, dit gebeurt de aankomende weken.
Een nieuwe ingang
De oude ingang functioneerde zoals u weet niet zoals hij was
bedacht, met name het gebruik van de lift gaf met grote regelmaat
veel problemen. Na een periode van gesprekken tussen de
gebruikers, eigenaar van het pand, zorgverleners en de gemeente,
om te zoeken naar wat het beste is voor de bezoekers van het
Buurt-/Zorgplein Zuid, is er de afgelopen maanden een nieuwe
toegang gemaakt. Een lang gekoesterde wens - een goed en veilig
begaanbare toegang - is hiermee in vervulling gegaan.
De schuine hellingbaan is zo gemaakt dat mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel niet per ongeluk van de trap af
rijden. Het hekwerk en de trapleuning wordt later dan gedacht nog
aangebracht. De oorzaak hiervan is een wereldwijd te kort aan het
grondstof ijzer. Voor uw veiligheid is er een tijdelijk hekwerk
geplaatst. Hopelijk duurt deze situatie niet te lang zodat we straks
een complete nieuwe en veilige ingang hebben voor het Buurt- en
Zorgplein Zuid.
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Als de nieuwe data bekend zijn zullen wij die met u delen, via het Wijknieuws en
onze website. U bent (weer) van harte welkom!

Bouwspeeltuin Jeugdland

Activiteiten op Buurtplein Zuid
Weten wat er te doen is op het plein? Loop gerust binnen voor een
activiteitenoverzicht! De koffie staat klaar, initiatieven hebben er zin
in! Kom je ook een keer langs! Of heb je zelf een idee voor een
initiatief of wil je meehelpen op het buurtplein?! Je bent meer dan
welkom.

Aan het Helmkruid, naast Voetbal Vereniging Vreeswijk, ligt Bouwspeeltuin Jeugdland. Een mooie groene
speeltuin waar je welkom bent om te spelen en elkaar te ontmoeten. Je kunt in de zandbak, op de schommel
of voetballen, maar ook skelteren en het bouwen van een hut is mogelijk. En we hebben een Kinderzwerfboek
Station waar je een gratis boek uit kunt meenemen om te lezen.

Jaimy van der Veeken, Buurtverbinder MOvactor/Buurtplein Zuid
Veel kinderen in Nieuwegein kennen Bouwspeeltuin Jeugdland al,
maar jij misschien nog niet. Kom gezellig eens kijken bij dit ‘geheim
van Nieuwegein’ aan de Helmkruid 1 en probeer de kabelbaan of
relax in de vogelnestschommel. Bij warm weer zetten we vaak het
waterbaantje buiten om lekker te kliederen.
Spelen op Bouwspeeltuin Jeugdland is gratis, je hoeft je alleen aan
te melden als je binnen komt. Voor een kleine prijs kun je koffie,
thee, limonade, een zakje chips, een snoepje, een fruit- of waterijsje kopen. Af en toe gaan we knutselen, daar moet je soms wel
een kleine bijdrage voor betalen.
Bouwspeeltuin Jeugdland draait volledig op vrijwilligers. Wij kunnen
altijd hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in het onderhoud van het terrein
en het groen, bij de activiteiten of het toezicht houden tijdens de
openingen. Open op woensdag van 14.00-16.30 uur en op zaterdag
van 13.30-16.30 uur.
Meer informatie over Bouwspeeltuin Jeugdland is te vinden op
www.jeugdlandnieuwegein.nl, op Facebook en Instagram. Via de
nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van onze
activiteiten en wetenswaardigheden. Aanmelden kan via de website
via ‘inschrijven maillijst’ of via info@jeugdlandnieuwegein.nl
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Gastvrouw of
-heer gezocht!
Wil jij veel mensen ontmoeten? Wil jij
een handje helpen op het plein? Ben je
gastvrij en opgeruimd? Ben je van de
ideeën? Ben jij de buur die wij zoeken
voor ons gastenteam?
Neem dan contact op met Jaimy van der
Veeken, de buurtverbinder, 06-43368425
of jvanderveeken@movactor.nl
Wij kijken naar je uit!
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Het sociale leven weer langzaam op gang
De zomer ligt alweer grotendeels achter ons. Ik hoop dat deze
zomer voor u wat fijner en makkelijker was dan de vorige. Er kan
weer meer al blijft het natuurlijk nog wel opletten.
Wat heel goed is dat het volledige onderwijs weer redelijk ‘normaal’
van start is gegaan. Online studeren is een prachtig hulpmiddel,
maar voor de sociale ontwikkeling van kinderen en jonge mensen
is het echte ontmoeten zo ontzettend belangrijk.
Voor volwassenen is het sociale leven overigens ook heel belangrijk.
Het voorkomt vereenzaming en bevordert het algehele welzijn. In
Nieuwegein wordt hieraan op verschillende manier gewerkt. Voor
onze wijken zijn in Buurtplein Zuid weer allerlei activiteiten gestart,
en zo zijn er nog wel meer initiatieven.
Wat dacht u bijvoorbeeld van het meelopen op één van onze
Groenwandelingen?

Kinderen opgelet!

Je vrijwillig inzetten is ook een manier om andere mensen te leren
kennen en een goed gevoel te krijgen. In dit Wijknieuws ben ik
door Naomi Wijling geïnterviewd, hierin doe ik een oproep aan
wijkbewoners die zich willen inzetten voor hun wijk. En dat hoeft
niet gelijk heel groots! Enfin, leest u zelf maar.

Wil jij graag samen met kinderen in jouw buurt leuke activiteiten
doen, buiten spelen of zelf iets leuks organiseren? Dan ben je bij
het kinderwerk van MOvactor aan het juiste adres!

Verder o.a. in dit Wijknieuws: informatie over de bouwplannen van
een vijftigtal nieuwe woningen in Hoogzandveld bij het Lotusplatsoen:
het zogenaamde Middenblok.

Wij zijn Petra en Bernadette, de nieuwe kinderwerkers van MOvactor.
Petra en Bernadette
Samen met kinderen, én regelmatig ook met ouders, doen we
ontzettend leuke activiteiten. Denk aan klei maken, trefballen, spelletjes middag, grote bellenblaas maken of koken.
We zijn te vinden op speelplekken in de wijk en in Buurtplein Zuid.
Wij hebben veel ideeën, maar misschien heb jij zelf ook een goed idee voor een activiteit? Hierbij kan je denken aan
bijvoorbeeld een hoekje in het buurthuis om rustig je huiswerk te maken, een meiden- of jongensclub, meer kleur in de
straat of een schonere straat. Wij vinden het leuk om dit samen te organiseren met jou en jouw ouders of verzorgers.

Onze vergaderingen:
Die doen we inmiddels weer in het Buurtplein. Nog niet openbaar,
we willen nog even de controle houden over het aantal deelnemers.
Maar alles wat besproken wordt, staat op onze website in de
notulen, u kunt hiermee op de hoogte blijven en n.a.v. hiervan
contact zoeken met ons. De eerstvolgende datum is 10 november.

Meer informatie via www.kinderplatformnieuwegein.nl of via Petra van Es, telefoonnummer: 06-29427220, e-mail:
pvanes@movactor.nl en Bernadette Henraat, telefoonnummer: 06-57166998, e-mail: bhenraat@movactor.nl
Volg ons op social media: Kinderwerk MOvactor Nieuwegein
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Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van dit septembernummer. Veel leesplezier!
Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL

De mannen van
Cop & Wijkco
zijn er weer!
Na een periode van afwezigheid
vanwege corona zijn wijkagent
Rick-Jan Godschalk en wijkcoördinator Kees de Bruin weer
terug op het plein van winkelcentrum Hoogzandveld.
Aan de sta-tafel mét koffie en thee
kunt u met ze in gesprek gaan over
wat u maar wilt.
Rick-Jan en Kees zijn er op de
volgende woensdagen van 14.00
tot 15.00 uur:
• 1 september
• 30 september
• 3 november

‘Samen sterker worden’

Interview met Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL, door Naomi Wijling.
“Mijn wens is dat bewoners elkaar weten te vinden in de buurt. Dat ze openstaan voor contact en met elkaar kennismaken. De gezelligheid in de straten. En dat we met elkaar onder andere meer groen terugbrengen in de wijk. Om er
samen een mooie buurt van te maken. Samen worden we sterker.
Jaren geleden ben ik vanuit nieuwsgierigheid betrokken geraakt bij het Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en
Lekboulevard (HZL). Omdat ik wilde weten wat er allemaal speelde in mijn buurt/wijk, ging ik naar de vergaderingen
van het Wijkplatform. Wat er toe leidde dat ik betrokken raakte bij het ondersteunen van verschillende activiteiten die
door het Wijkplatform werden georganiseerd. Met toen nog Aad Koedijk (in herinnering) aan het roer als voorzitter.
Toen bleek dat Aad en zijn vrouw gingen verhuizen, kwam zijn functie als voorzitter vrij. Na het voeren van een aantal
gesprekken met Aad ben ik voor het voorzitterschap gegaan. Dat is nu twee jaar geleden.
We zaten allemaal vol energie, we hadden er zin in en het ging goed. Toen lag het ineens stil vanwege de omstandigheden die ons allemaal troffen. Online hebben we de vergaderingen voortgezet maar dat is toch anders dan dat je
elkaar ziet. Het persoonlijke contact is gewoon veel fijner. Helaas konden we ook niet alle plannen die we hadden ten
uitvoer brengen. Waar ik wel heel blij mee ben, is dat niemand in deze periode is uitgevallen. Daar ben ik heel
dankbaar voor.”
Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard (HZL)
Het Wijkplatform HZL is een onafhankelijke stichting die nauw
samenwerkt met de gemeente Nieuwegein. De subsidie die het
Wijkplatform ontvangt, is bedoeld voor het bevorderen van de
leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk.
Vanwege de nauwe samenwerking met de gemeente zijn Kees de
Bruin (wijkcoördinator) en Marieke Schouten (wethouder) bij onze
vergaderingen aanwezig. Bij het Wijkplatform zijn er naast het
dagelijks bestuur (Chris Bouws - penningmeester, Steven van
Schijndel - secretaris - en ik als voorzitter) nog een aantal mensen
betrokken. Ieder lid heeft zijn kennis en kwaliteiten en zo vormen
we een goed team.
Bij het Wijkplatform gaan we uit van 2 vormen van vrijwilligerswerk:
1. J e wordt lid van het Wijkplatform. Dan is het deelnemen aan de
vergaderingen gewenst.
2. J e zet je alleen in als vrijwilliger. Je doet dan bijvoorbeeld alleen
een project(en) die jij leuk vindt. Je hoeft dan niet persé deel te
nemen aan de vergaderingen, maar dat mag natuurlijk wel.

Oproep voor
nieuwe leden
of vrijwilligers!
Wil je ook de wijk mooier en
leefbaarder maken? Heb je een
idee? Lijkt het je leuk om kennis
met ons te maken?
Laat het ons weten in een mailtje:
info@wijkplatformhzl.nl
Aanvraag wijkbudget
Wilt u een aanvraag indienen voor
een bijdrage uit het wijkbudget?
Dat kan via het aanvraagformulier
op www.wijkplatformhzl.nl. Iedere
aanvraag zal individueel worden
beoordeeld. Uiteraard speelt ook
de beschikbaarheid van onze
middelen mee.
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“Ik snap heel goed dat mensen zich bijvoorbeeld liever inzetten voor
een project. Het zou dan heel leuk zijn als jong en oud zich hiervoor
aanmeld en ook mensen met verschillende culturele achtergronden.
Je merkt dat de jongere generatie een andere kijk heeft op bepaalde
zaken. Juist die andere kijk maakt het interessant. Wij zouden graag
willen dat deze mensen zich bij het Wijkplatform aansluiten. Maar als
ze alleen een project willen doen, dan zijn wij ook al heel erg blij.”

Project Middenblok

Expositie Boogbrug Vianen

Wat is het Middenblok? Op het grasveld naast het parkeerterrein van winkelcentrum Hoog Zandveld stond vroeger een
scholencomplex. Nadat de scholen eind 2012 verhuisd zijn
naar de het nieuwe gebouw “Brede School De Lotus”, is het
complex gesloopt. Daarna zijn in 2016/2017 de woningen
aan Dopheide gebouwd. Het overgebleven terrein dat nu
grasveld is, is het ontwikkelingsgebied Middenblok.

Zoals iedereen inmiddels wel weet: de boogrug van Vianen gaat
verdwijnen. Op dit moment is men al druk bezig met de afbraak.
Meer informatie vindt u op de website: www.rijkswaterstaat.nl/
water/projectenoverzicht/lek-verwijderen-boogbrug-vianen

Voor wie gaat de gemeente Nieuwegein bouwen?
In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat op deze
plek woningen komen. Het gaat om maximaal 50 woningen;
seniorenwoningen en eengezinswoningen. De afgelopen
jaren heeft de gemeenteraad diverse beleidstukken met
betrekking tot wonen vastgesteld zoals de woonvisie 2015
en een aanvulling daarop in 2019. Nieuwegein wil inzetten
op starters, ouderen en zorg. Daarnaast wil de gemeente
met name bijbouwen in de sociale huur, vrije sectorhuur en
het duurdere koopsegment. De aanvulling van 2019 betreft
ondermeer het toevoegen van de ambitie om voldoende
middenhuurwoningen te hebben, ten behoeve van de
doorstroming, en meer aandacht voor zorg.

tussen de appartementen en eengezinswoningen. Een
aandachtpunt voor de ontwikkelaar is het op een goede
manier in de markt zetten van de appartementen voor
senioren: rolstoelvriendelijk, nultreden, zorg op afroep
vanuit het Buurtplein Zuid en levensloopbestendig.
Het was een goede en plezierige bijeenkomst, waarvan er
ongetwijfeld meer zullen volgen. Het blijkt dat de bewoners
veel behoefte hebben aan regelmatige informatieverstrekking
door de gemeente.
Kijk op de website www.nieuwegein.nl/middenblok
voor verdere informatie over het Middenblok en de
ontwerptekeningen.

‘Samen met het Stedelijk Museum Vianen hebben we gekeken
naar een manier om belangstellenden op een veilige en verantwoorde manier de gelegenheid te geven om ‘afscheid’ te nemen
van de boogrug. Hiervoor hebben we o.a. een buitenexpositie
bedacht.
De expositie bestaat uit drie panelen aan de Viaanse kant, drie
panelen aan de Nieuwegeinse kant met bijzondere foto’s van de
brug en korte info teksten;
Er wordt tevens op de panelen ook ‘een challenge’ opgenomen,
hiermee wordt het een expo leuk voor de hele familie. Mensen
kunnen op eigen initiatief de expo bekijken.
Hieronder een overzicht van de locaties. De planning is nu dat de
panelen eind september geplaatst gaan worden’.
Sascha Oskam, omgevingsmanager van RWS

De rol van het Wijkplatform HZL
Omdat er nog een aantal vragen waren heeft het Wijkplatform
een overleg gehad met de gemeentelijke projectleider. Dit was
een verhelderend gesprek. Duidelijk werd dat van beide
zijden veel belang werd gehecht aan een voorspoedig
verlopend bouwproject zodat in 2023 de woningen kunnen
worden opgeleverd.
Het Wijkplatform wil op haar beurt de bewoners beschikbare
informatie verstrekken, ondermeer door het wijknieuws,
website en facebook-pagina. Maar het Wijkplatform wil ook
een luisterend oor zijn voor die bewoners. Wij zullen, indien
noodzakelijk, bemiddelen bij het eventueel vastlopen van de
informatieverstrekking van de gemeente.
Een vraag voor het Wijkplatform blijft wel hoe de bewoners
worden geïnformeerd over het ontwerp uitwerkingsplan dat
het college van B&W eind dit jaar vaststelt. We houden de
vinger aan de pols.

Door de Woondeal Utrecht, een samenwerking tussen
Rijksoverheid, provincie en regionale bestuurders, is ook
het Project Middenblok in een versnelling gekomen.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwerpuitwerkingsplan dat eind dit jaar opgeleverd.
Afgelopen 24 juni was er een online bijeenkomst voor
omwonenden gehouden, waarbij de gemeente de stand
van zaken toelichtte. De presentatie van de stedenbouwkundige werd met veel bijval ontvangen (mooi, luchtig
ontwerp) en een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp wat meer dichtbebouwd is. Aanwezigen
konden ook hun vragen stellen. Wat duidelijk naar voren is
gekomen dat veel inwoners van de wijken Hoogzandveld,
Zandveld en Lekboulevard HZL graag in hun wijken willen
blijven wonen. Als aandachtpunt werd genoemd dat de
gemeente zorg moet dragen voor een juiste verhouding

Wandelclub
Vitaal Wandelen

Als je door de wijk loopt…
“Ik loop vaak door de wijk en dan denk ik: ‘Dit mag meer aandacht
verdienen of dit bankje kan wel vervangen worden, zodat het weer
een fijne plek wordt om elkaar te ontmoeten.’ En ik weet zeker dat er
meer mensen zijn die ook ideeën hebben voor hun straat of buurt/
wijk. Als mensen niet weten hoe ze dat moeten aanpakken, kunnen
ze natuurlijk bij ons aankloppen. Wij kunnen ze dan hierbij ondersteunen, want er komt soms wel papierwerk bij”.

Vitaal wandelen komt voort uit het project Gezonde leefstijl
(Thuiszorginstanties). Toen dat stopte zijn de dames op
eigen initiatie doorgegaan.
Een keer per week wandelen en daarna gezellig samen
koffie drinken in Buurtplein Zuid!

Tot slot
“We hebben al heel wat mooie projecten kunnen ondersteunen die
zijn voortgekomen uit de ideeën van de bewoners van onze wijken.
We kunnen dit doen met bijvoorbeeld een stukje kennis en met een
budget. Ik wil mensen vragen om verder te kijken dan hun eigen
straat. Laten we er samen een mooie wijk van maken.”

Voorstel locaties borden

Hangende
bloembakken
Lia Wammes, bewoonster van de
Bakenmonde, had begin dit jaar een
idee. Hoe leuk zou het zijn als er aan
de lantarenpalen aan het fietspad op
de Lekboulevard, hangende bloembakken zouden komen.
Het fietspad is een populaire toeristische route, omdat men van daar
een prachtig uitzicht heeft op de
Uiterwaarden en de Lek. Ook wordt
hier graag gewandeld.
Lia kwam via de gemeente in contact
met wijkcoördinator Kees de Bruin,
hij maakte haar attent op het
Wijkplatform. De handen werden
ineen gesloten en een plannetje
gemaakt. Budget werd gevonden
bij het Wijkplatform en Geins Geluk
(fonds van de gemeente).
Lia vond een bedrijf die de bloembakken wilde leveren en verzorgen.
Omdat dit best kostbaar is, hebben
we besloten om met 5 te beginnen.
De dag dat het bedrijf de bakken
ging ophangen was meteen de
lakmoesproef: het waaide die dag
namelijk vreselijk hard! De eerste
paar weken zagen de petunia’s er
niet uit, helemaal verwaaid. Maar
het is goed gekomen! Al snel
bloeiden ze lustig door en de
bakken zijn prachtig geworden.
Mooi voorbeeld van een bewoner die
een leuk initiatief heeft en waar veel
mensen blij van kunnen worden!

Mail naar info@wijkplatformhzl.nl voor meer informatie.
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Voor volgend jaar hebben we het
voornemen om dit ook op en rond
het winkelcentrum Hoogzandveld
te doen. Hopelijk in samenwerking
met de winkeliersvereniging.
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‘Samen sterker worden’

Interview met Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL, door Naomi Wijling.
“Mijn wens is dat bewoners elkaar weten te vinden in de buurt. Dat ze openstaan voor contact en met elkaar kennismaken. De gezelligheid in de straten. En dat we met elkaar onder andere meer groen terugbrengen in de wijk. Om er
samen een mooie buurt van te maken. Samen worden we sterker.
Jaren geleden ben ik vanuit nieuwsgierigheid betrokken geraakt bij het Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en
Lekboulevard (HZL). Omdat ik wilde weten wat er allemaal speelde in mijn buurt/wijk, ging ik naar de vergaderingen
van het Wijkplatform. Wat er toe leidde dat ik betrokken raakte bij het ondersteunen van verschillende activiteiten die
door het Wijkplatform werden georganiseerd. Met toen nog Aad Koedijk (in herinnering) aan het roer als voorzitter.
Toen bleek dat Aad en zijn vrouw gingen verhuizen, kwam zijn functie als voorzitter vrij. Na het voeren van een aantal
gesprekken met Aad ben ik voor het voorzitterschap gegaan. Dat is nu twee jaar geleden.
We zaten allemaal vol energie, we hadden er zin in en het ging goed. Toen lag het ineens stil vanwege de omstandigheden die ons allemaal troffen. Online hebben we de vergaderingen voortgezet maar dat is toch anders dan dat je
elkaar ziet. Het persoonlijke contact is gewoon veel fijner. Helaas konden we ook niet alle plannen die we hadden ten
uitvoer brengen. Waar ik wel heel blij mee ben, is dat niemand in deze periode is uitgevallen. Daar ben ik heel
dankbaar voor.”
Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard (HZL)
Het Wijkplatform HZL is een onafhankelijke stichting die nauw
samenwerkt met de gemeente Nieuwegein. De subsidie die het
Wijkplatform ontvangt, is bedoeld voor het bevorderen van de
leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk.
Vanwege de nauwe samenwerking met de gemeente zijn Kees de
Bruin (wijkcoördinator) en Marieke Schouten (wethouder) bij onze
vergaderingen aanwezig. Bij het Wijkplatform zijn er naast het
dagelijks bestuur (Chris Bouws - penningmeester, Steven van
Schijndel - secretaris - en ik als voorzitter) nog een aantal mensen
betrokken. Ieder lid heeft zijn kennis en kwaliteiten en zo vormen
we een goed team.
Bij het Wijkplatform gaan we uit van 2 vormen van vrijwilligerswerk:
1. J e wordt lid van het Wijkplatform. Dan is het deelnemen aan de
vergaderingen gewenst.
2. J e zet je alleen in als vrijwilliger. Je doet dan bijvoorbeeld alleen
een project(en) die jij leuk vindt. Je hoeft dan niet persé deel te
nemen aan de vergaderingen, maar dat mag natuurlijk wel.

Oproep voor
nieuwe leden
of vrijwilligers!
Wil je ook de wijk mooier en
leefbaarder maken? Heb je een
idee? Lijkt het je leuk om kennis
met ons te maken?
Laat het ons weten in een mailtje:
info@wijkplatformhzl.nl
Aanvraag wijkbudget
Wilt u een aanvraag indienen voor
een bijdrage uit het wijkbudget?
Dat kan via het aanvraagformulier
op www.wijkplatformhzl.nl. Iedere
aanvraag zal individueel worden
beoordeeld. Uiteraard speelt ook
de beschikbaarheid van onze
middelen mee.

2

“Ik snap heel goed dat mensen zich bijvoorbeeld liever inzetten voor
een project. Het zou dan heel leuk zijn als jong en oud zich hiervoor
aanmeld en ook mensen met verschillende culturele achtergronden.
Je merkt dat de jongere generatie een andere kijk heeft op bepaalde
zaken. Juist die andere kijk maakt het interessant. Wij zouden graag
willen dat deze mensen zich bij het Wijkplatform aansluiten. Maar als
ze alleen een project willen doen, dan zijn wij ook al heel erg blij.”

Project Middenblok

Expositie Boogbrug Vianen

Wat is het Middenblok? Op het grasveld naast het parkeerterrein van winkelcentrum Hoog Zandveld stond vroeger een
scholencomplex. Nadat de scholen eind 2012 verhuisd zijn
naar de het nieuwe gebouw “Brede School De Lotus”, is het
complex gesloopt. Daarna zijn in 2016/2017 de woningen
aan Dopheide gebouwd. Het overgebleven terrein dat nu
grasveld is, is het ontwikkelingsgebied Middenblok.

Zoals iedereen inmiddels wel weet: de boogrug van Vianen gaat
verdwijnen. Op dit moment is men al druk bezig met de afbraak.
Meer informatie vindt u op de website: www.rijkswaterstaat.nl/
water/projectenoverzicht/lek-verwijderen-boogbrug-vianen

Voor wie gaat de gemeente Nieuwegein bouwen?
In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat op deze
plek woningen komen. Het gaat om maximaal 50 woningen;
seniorenwoningen en eengezinswoningen. De afgelopen
jaren heeft de gemeenteraad diverse beleidstukken met
betrekking tot wonen vastgesteld zoals de woonvisie 2015
en een aanvulling daarop in 2019. Nieuwegein wil inzetten
op starters, ouderen en zorg. Daarnaast wil de gemeente
met name bijbouwen in de sociale huur, vrije sectorhuur en
het duurdere koopsegment. De aanvulling van 2019 betreft
ondermeer het toevoegen van de ambitie om voldoende
middenhuurwoningen te hebben, ten behoeve van de
doorstroming, en meer aandacht voor zorg.

tussen de appartementen en eengezinswoningen. Een
aandachtpunt voor de ontwikkelaar is het op een goede
manier in de markt zetten van de appartementen voor
senioren: rolstoelvriendelijk, nultreden, zorg op afroep
vanuit het Buurtplein Zuid en levensloopbestendig.
Het was een goede en plezierige bijeenkomst, waarvan er
ongetwijfeld meer zullen volgen. Het blijkt dat de bewoners
veel behoefte hebben aan regelmatige informatieverstrekking
door de gemeente.
Kijk op de website www.nieuwegein.nl/middenblok
voor verdere informatie over het Middenblok en de
ontwerptekeningen.

‘Samen met het Stedelijk Museum Vianen hebben we gekeken
naar een manier om belangstellenden op een veilige en verantwoorde manier de gelegenheid te geven om ‘afscheid’ te nemen
van de boogrug. Hiervoor hebben we o.a. een buitenexpositie
bedacht.
De expositie bestaat uit drie panelen aan de Viaanse kant, drie
panelen aan de Nieuwegeinse kant met bijzondere foto’s van de
brug en korte info teksten;
Er wordt tevens op de panelen ook ‘een challenge’ opgenomen,
hiermee wordt het een expo leuk voor de hele familie. Mensen
kunnen op eigen initiatief de expo bekijken.
Hieronder een overzicht van de locaties. De planning is nu dat de
panelen eind september geplaatst gaan worden’.
Sascha Oskam, omgevingsmanager van RWS

De rol van het Wijkplatform HZL
Omdat er nog een aantal vragen waren heeft het Wijkplatform
een overleg gehad met de gemeentelijke projectleider. Dit was
een verhelderend gesprek. Duidelijk werd dat van beide
zijden veel belang werd gehecht aan een voorspoedig
verlopend bouwproject zodat in 2023 de woningen kunnen
worden opgeleverd.
Het Wijkplatform wil op haar beurt de bewoners beschikbare
informatie verstrekken, ondermeer door het wijknieuws,
website en facebook-pagina. Maar het Wijkplatform wil ook
een luisterend oor zijn voor die bewoners. Wij zullen, indien
noodzakelijk, bemiddelen bij het eventueel vastlopen van de
informatieverstrekking van de gemeente.
Een vraag voor het Wijkplatform blijft wel hoe de bewoners
worden geïnformeerd over het ontwerp uitwerkingsplan dat
het college van B&W eind dit jaar vaststelt. We houden de
vinger aan de pols.

Door de Woondeal Utrecht, een samenwerking tussen
Rijksoverheid, provincie en regionale bestuurders, is ook
het Project Middenblok in een versnelling gekomen.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwerpuitwerkingsplan dat eind dit jaar opgeleverd.
Afgelopen 24 juni was er een online bijeenkomst voor
omwonenden gehouden, waarbij de gemeente de stand
van zaken toelichtte. De presentatie van de stedenbouwkundige werd met veel bijval ontvangen (mooi, luchtig
ontwerp) en een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp wat meer dichtbebouwd is. Aanwezigen
konden ook hun vragen stellen. Wat duidelijk naar voren is
gekomen dat veel inwoners van de wijken Hoogzandveld,
Zandveld en Lekboulevard HZL graag in hun wijken willen
blijven wonen. Als aandachtpunt werd genoemd dat de
gemeente zorg moet dragen voor een juiste verhouding

Wandelclub
Vitaal Wandelen

Als je door de wijk loopt…
“Ik loop vaak door de wijk en dan denk ik: ‘Dit mag meer aandacht
verdienen of dit bankje kan wel vervangen worden, zodat het weer
een fijne plek wordt om elkaar te ontmoeten.’ En ik weet zeker dat er
meer mensen zijn die ook ideeën hebben voor hun straat of buurt/
wijk. Als mensen niet weten hoe ze dat moeten aanpakken, kunnen
ze natuurlijk bij ons aankloppen. Wij kunnen ze dan hierbij ondersteunen, want er komt soms wel papierwerk bij”.

Vitaal wandelen komt voort uit het project Gezonde leefstijl
(Thuiszorginstanties). Toen dat stopte zijn de dames op
eigen initiatie doorgegaan.
Een keer per week wandelen en daarna gezellig samen
koffie drinken in Buurtplein Zuid!

Tot slot
“We hebben al heel wat mooie projecten kunnen ondersteunen die
zijn voortgekomen uit de ideeën van de bewoners van onze wijken.
We kunnen dit doen met bijvoorbeeld een stukje kennis en met een
budget. Ik wil mensen vragen om verder te kijken dan hun eigen
straat. Laten we er samen een mooie wijk van maken.”

Voorstel locaties borden

Hangende
bloembakken
Lia Wammes, bewoonster van de
Bakenmonde, had begin dit jaar een
idee. Hoe leuk zou het zijn als er aan
de lantarenpalen aan het fietspad op
de Lekboulevard, hangende bloembakken zouden komen.
Het fietspad is een populaire toeristische route, omdat men van daar
een prachtig uitzicht heeft op de
Uiterwaarden en de Lek. Ook wordt
hier graag gewandeld.
Lia kwam via de gemeente in contact
met wijkcoördinator Kees de Bruin,
hij maakte haar attent op het
Wijkplatform. De handen werden
ineen gesloten en een plannetje
gemaakt. Budget werd gevonden
bij het Wijkplatform en Geins Geluk
(fonds van de gemeente).
Lia vond een bedrijf die de bloembakken wilde leveren en verzorgen.
Omdat dit best kostbaar is, hebben
we besloten om met 5 te beginnen.
De dag dat het bedrijf de bakken
ging ophangen was meteen de
lakmoesproef: het waaide die dag
namelijk vreselijk hard! De eerste
paar weken zagen de petunia’s er
niet uit, helemaal verwaaid. Maar
het is goed gekomen! Al snel
bloeiden ze lustig door en de
bakken zijn prachtig geworden.
Mooi voorbeeld van een bewoner die
een leuk initiatief heeft en waar veel
mensen blij van kunnen worden!

Mail naar info@wijkplatformhzl.nl voor meer informatie.
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Voor volgend jaar hebben we het
voornemen om dit ook op en rond
het winkelcentrum Hoogzandveld
te doen. Hopelijk in samenwerking
met de winkeliersvereniging.
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‘Samen sterker worden’

Interview met Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL, door Naomi Wijling.
“Mijn wens is dat bewoners elkaar weten te vinden in de buurt. Dat ze openstaan voor contact en met elkaar kennismaken. De gezelligheid in de straten. En dat we met elkaar onder andere meer groen terugbrengen in de wijk. Om er
samen een mooie buurt van te maken. Samen worden we sterker.
Jaren geleden ben ik vanuit nieuwsgierigheid betrokken geraakt bij het Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en
Lekboulevard (HZL). Omdat ik wilde weten wat er allemaal speelde in mijn buurt/wijk, ging ik naar de vergaderingen
van het Wijkplatform. Wat er toe leidde dat ik betrokken raakte bij het ondersteunen van verschillende activiteiten die
door het Wijkplatform werden georganiseerd. Met toen nog Aad Koedijk (in herinnering) aan het roer als voorzitter.
Toen bleek dat Aad en zijn vrouw gingen verhuizen, kwam zijn functie als voorzitter vrij. Na het voeren van een aantal
gesprekken met Aad ben ik voor het voorzitterschap gegaan. Dat is nu twee jaar geleden.
We zaten allemaal vol energie, we hadden er zin in en het ging goed. Toen lag het ineens stil vanwege de omstandigheden die ons allemaal troffen. Online hebben we de vergaderingen voortgezet maar dat is toch anders dan dat je
elkaar ziet. Het persoonlijke contact is gewoon veel fijner. Helaas konden we ook niet alle plannen die we hadden ten
uitvoer brengen. Waar ik wel heel blij mee ben, is dat niemand in deze periode is uitgevallen. Daar ben ik heel
dankbaar voor.”
Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard (HZL)
Het Wijkplatform HZL is een onafhankelijke stichting die nauw
samenwerkt met de gemeente Nieuwegein. De subsidie die het
Wijkplatform ontvangt, is bedoeld voor het bevorderen van de
leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk.
Vanwege de nauwe samenwerking met de gemeente zijn Kees de
Bruin (wijkcoördinator) en Marieke Schouten (wethouder) bij onze
vergaderingen aanwezig. Bij het Wijkplatform zijn er naast het
dagelijks bestuur (Chris Bouws - penningmeester, Steven van
Schijndel - secretaris - en ik als voorzitter) nog een aantal mensen
betrokken. Ieder lid heeft zijn kennis en kwaliteiten en zo vormen
we een goed team.
Bij het Wijkplatform gaan we uit van 2 vormen van vrijwilligerswerk:
1. J e wordt lid van het Wijkplatform. Dan is het deelnemen aan de
vergaderingen gewenst.
2. J e zet je alleen in als vrijwilliger. Je doet dan bijvoorbeeld alleen
een project(en) die jij leuk vindt. Je hoeft dan niet persé deel te
nemen aan de vergaderingen, maar dat mag natuurlijk wel.

Oproep voor
nieuwe leden
of vrijwilligers!
Wil je ook de wijk mooier en
leefbaarder maken? Heb je een
idee? Lijkt het je leuk om kennis
met ons te maken?
Laat het ons weten in een mailtje:
info@wijkplatformhzl.nl
Aanvraag wijkbudget
Wilt u een aanvraag indienen voor
een bijdrage uit het wijkbudget?
Dat kan via het aanvraagformulier
op www.wijkplatformhzl.nl. Iedere
aanvraag zal individueel worden
beoordeeld. Uiteraard speelt ook
de beschikbaarheid van onze
middelen mee.
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Je merkt dat de jongere generatie een andere kijk heeft op bepaalde
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willen dat deze mensen zich bij het Wijkplatform aansluiten. Maar als
ze alleen een project willen doen, dan zijn wij ook al heel erg blij.”
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complex gesloopt. Daarna zijn in 2016/2017 de woningen
aan Dopheide gebouwd. Het overgebleven terrein dat nu
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van de boogrug. Hiervoor hebben we o.a. een buitenexpositie
bedacht.
De expositie bestaat uit drie panelen aan de Viaanse kant, drie
panelen aan de Nieuwegeinse kant met bijzondere foto’s van de
brug en korte info teksten;
Er wordt tevens op de panelen ook ‘een challenge’ opgenomen,
hiermee wordt het een expo leuk voor de hele familie. Mensen
kunnen op eigen initiatief de expo bekijken.
Hieronder een overzicht van de locaties. De planning is nu dat de
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worden geïnformeerd over het ontwerp uitwerkingsplan dat
het college van B&W eind dit jaar vaststelt. We houden de
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het Project Middenblok in een versnelling gekomen.
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Afgelopen 24 juni was er een online bijeenkomst voor
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konden ook hun vragen stellen. Wat duidelijk naar voren is
gekomen dat veel inwoners van de wijken Hoogzandveld,
Zandveld en Lekboulevard HZL graag in hun wijken willen
blijven wonen. Als aandachtpunt werd genoemd dat de
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De Groenwandeling van 21 juli 2021,
thema: Eten, proeven, ruiken

Nieuws vanuit Buurtplein Zuid
De zomerperiode ligt weer achter ons. Vol goede moed staan vele
initiatieven weer in de startblokken op Buurtplein Zuid. Wij kijken
weer uit naar een bruisend plein, en dat we vele van jullie weer
kunnen ontmoeten.

Deze wandeling ging door Hoogzandveld. Theo liet ons kennis maken met diverse wilde
planten die zo voorkomend zijn in bermen e.d. dat je zijna over het hoofd zou zien.
Het leuke van deze planten is dat je ze bij of in de maaltijd kan gebruiken of er thee
van kan zetten. Uiteraard zijn er ook planten met een medicinale werking maar dat
is weer een ander vakgebied.
De volgende vier soorten kwamen o.a. aan de orde:
• Weegbreeblad: in de salade, als spinazie, als thee (zie foto 1).
• Dovenetel: bloem in de salade, blad voor thee, is ook suikervervanger (zie foto 2).
• Wilde venkel: het zaad te gebruiken in diverse (vis) gerechten (zie foto 3).
• Brandnetel: als spinazie, in de soep en als thee.
• Alles bij elkaar was het was weer een leerzame wandeling!
Nieuwe wandelingen in 2022
De insteek is dat u meer oog krijgt voor het groen in uw directe omgeving, ook voor
wat betreft het gemeentelijk onderhoud en groen beleid. U kunt ter plekke aan Theo
vragen stellen en u heeft gelijk wat beweging! De wandelingen duren gemiddeld
anderhalf uur.
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De zomer heeft ons ook nieuwe collega’s gebracht. Vol enthousiasme
zijn er twee kinderwerkers in de wijken te vinden. Hebben jullie ze al
ontmoet? En al gezien dat we een nieuwe ingang hebben? Nog niet
helemaal af, dit gebeurt de aankomende weken.
Een nieuwe ingang
De oude ingang functioneerde zoals u weet niet zoals hij was
bedacht, met name het gebruik van de lift gaf met grote regelmaat
veel problemen. Na een periode van gesprekken tussen de
gebruikers, eigenaar van het pand, zorgverleners en de gemeente,
om te zoeken naar wat het beste is voor de bezoekers van het
Buurt-/Zorgplein Zuid, is er de afgelopen maanden een nieuwe
toegang gemaakt. Een lang gekoesterde wens - een goed en veilig
begaanbare toegang - is hiermee in vervulling gegaan.
De schuine hellingbaan is zo gemaakt dat mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel niet per ongeluk van de trap af
rijden. Het hekwerk en de trapleuning wordt later dan gedacht nog
aangebracht. De oorzaak hiervan is een wereldwijd te kort aan het
grondstof ijzer. Voor uw veiligheid is er een tijdelijk hekwerk
geplaatst. Hopelijk duurt deze situatie niet te lang zodat we straks
een complete nieuwe en veilige ingang hebben voor het Buurt- en
Zorgplein Zuid.
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Als de nieuwe data bekend zijn zullen wij die met u delen, via het Wijknieuws en
onze website. U bent (weer) van harte welkom!

Bouwspeeltuin Jeugdland

Activiteiten op Buurtplein Zuid
Weten wat er te doen is op het plein? Loop gerust binnen voor een
activiteitenoverzicht! De koffie staat klaar, initiatieven hebben er zin
in! Kom je ook een keer langs! Of heb je zelf een idee voor een
initiatief of wil je meehelpen op het buurtplein?! Je bent meer dan
welkom.

Aan het Helmkruid, naast Voetbal Vereniging Vreeswijk, ligt Bouwspeeltuin Jeugdland. Een mooie groene
speeltuin waar je welkom bent om te spelen en elkaar te ontmoeten. Je kunt in de zandbak, op de schommel
of voetballen, maar ook skelteren en het bouwen van een hut is mogelijk. En we hebben een Kinderzwerfboek
Station waar je een gratis boek uit kunt meenemen om te lezen.

Jaimy van der Veeken, Buurtverbinder MOvactor/Buurtplein Zuid
Veel kinderen in Nieuwegein kennen Bouwspeeltuin Jeugdland al,
maar jij misschien nog niet. Kom gezellig eens kijken bij dit ‘geheim
van Nieuwegein’ aan de Helmkruid 1 en probeer de kabelbaan of
relax in de vogelnestschommel. Bij warm weer zetten we vaak het
waterbaantje buiten om lekker te kliederen.
Spelen op Bouwspeeltuin Jeugdland is gratis, je hoeft je alleen aan
te melden als je binnen komt. Voor een kleine prijs kun je koffie,
thee, limonade, een zakje chips, een snoepje, een fruit- of waterijsje kopen. Af en toe gaan we knutselen, daar moet je soms wel
een kleine bijdrage voor betalen.
Bouwspeeltuin Jeugdland draait volledig op vrijwilligers. Wij kunnen
altijd hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in het onderhoud van het terrein
en het groen, bij de activiteiten of het toezicht houden tijdens de
openingen. Open op woensdag van 14.00-16.30 uur en op zaterdag
van 13.30-16.30 uur.
Meer informatie over Bouwspeeltuin Jeugdland is te vinden op
www.jeugdlandnieuwegein.nl, op Facebook en Instagram. Via de
nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van onze
activiteiten en wetenswaardigheden. Aanmelden kan via de website
via ‘inschrijven maillijst’ of via info@jeugdlandnieuwegein.nl
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Gastvrouw of
-heer gezocht!
Wil jij veel mensen ontmoeten? Wil jij
een handje helpen op het plein? Ben je
gastvrij en opgeruimd? Ben je van de
ideeën? Ben jij de buur die wij zoeken
voor ons gastenteam?
Neem dan contact op met Jaimy van der
Veeken, de buurtverbinder, 06-43368425
of jvanderveeken@movactor.nl
Wij kijken naar je uit!
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Het sociale leven weer langzaam op gang
De zomer ligt alweer grotendeels achter ons. Ik hoop dat deze
zomer voor u wat fijner en makkelijker was dan de vorige. Er kan
weer meer al blijft het natuurlijk nog wel opletten.
Wat heel goed is dat het volledige onderwijs weer redelijk ‘normaal’
van start is gegaan. Online studeren is een prachtig hulpmiddel,
maar voor de sociale ontwikkeling van kinderen en jonge mensen
is het echte ontmoeten zo ontzettend belangrijk.
Voor volwassenen is het sociale leven overigens ook heel belangrijk.
Het voorkomt vereenzaming en bevordert het algehele welzijn. In
Nieuwegein wordt hieraan op verschillende manier gewerkt. Voor
onze wijken zijn in Buurtplein Zuid weer allerlei activiteiten gestart,
en zo zijn er nog wel meer initiatieven.
Wat dacht u bijvoorbeeld van het meelopen op één van onze
Groenwandelingen?

Kinderen opgelet!

Je vrijwillig inzetten is ook een manier om andere mensen te leren
kennen en een goed gevoel te krijgen. In dit Wijknieuws ben ik
door Naomi Wijling geïnterviewd, hierin doe ik een oproep aan
wijkbewoners die zich willen inzetten voor hun wijk. En dat hoeft
niet gelijk heel groots! Enfin, leest u zelf maar.

Wil jij graag samen met kinderen in jouw buurt leuke activiteiten
doen, buiten spelen of zelf iets leuks organiseren? Dan ben je bij
het kinderwerk van MOvactor aan het juiste adres!

Verder o.a. in dit Wijknieuws: informatie over de bouwplannen van
een vijftigtal nieuwe woningen in Hoogzandveld bij het Lotusplatsoen:
het zogenaamde Middenblok.

Wij zijn Petra en Bernadette, de nieuwe kinderwerkers van MOvactor.
Petra en Bernadette
Samen met kinderen, én regelmatig ook met ouders, doen we
ontzettend leuke activiteiten. Denk aan klei maken, trefballen, spelletjes middag, grote bellenblaas maken of koken.
We zijn te vinden op speelplekken in de wijk en in Buurtplein Zuid.
Wij hebben veel ideeën, maar misschien heb jij zelf ook een goed idee voor een activiteit? Hierbij kan je denken aan
bijvoorbeeld een hoekje in het buurthuis om rustig je huiswerk te maken, een meiden- of jongensclub, meer kleur in de
straat of een schonere straat. Wij vinden het leuk om dit samen te organiseren met jou en jouw ouders of verzorgers.

Onze vergaderingen:
Die doen we inmiddels weer in het Buurtplein. Nog niet openbaar,
we willen nog even de controle houden over het aantal deelnemers.
Maar alles wat besproken wordt, staat op onze website in de
notulen, u kunt hiermee op de hoogte blijven en n.a.v. hiervan
contact zoeken met ons. De eerstvolgende datum is 10 november.

Meer informatie via www.kinderplatformnieuwegein.nl of via Petra van Es, telefoonnummer: 06-29427220, e-mail:
pvanes@movactor.nl en Bernadette Henraat, telefoonnummer: 06-57166998, e-mail: bhenraat@movactor.nl
Volg ons op social media: Kinderwerk MOvactor Nieuwegein
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Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van dit septembernummer. Veel leesplezier!
Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL

De mannen van
Cop & Wijkco
zijn er weer!
Na een periode van afwezigheid
vanwege corona zijn wijkagent
Rick-Jan Godschalk en wijkcoördinator Kees de Bruin weer
terug op het plein van winkelcentrum Hoogzandveld.
Aan de sta-tafel mét koffie en thee
kunt u met ze in gesprek gaan over
wat u maar wilt.
Rick-Jan en Kees zijn er op de
volgende woensdagen van 14.00
tot 15.00 uur:
• 1 september
• 30 september
• 3 november

De Groenwandeling van 21 juli 2021,
thema: Eten, proeven, ruiken

Nieuws vanuit Buurtplein Zuid
De zomerperiode ligt weer achter ons. Vol goede moed staan vele
initiatieven weer in de startblokken op Buurtplein Zuid. Wij kijken
weer uit naar een bruisend plein, en dat we vele van jullie weer
kunnen ontmoeten.

Deze wandeling ging door Hoogzandveld. Theo liet ons kennis maken met diverse wilde
planten die zo voorkomend zijn in bermen e.d. dat je zijna over het hoofd zou zien.
Het leuke van deze planten is dat je ze bij of in de maaltijd kan gebruiken of er thee
van kan zetten. Uiteraard zijn er ook planten met een medicinale werking maar dat
is weer een ander vakgebied.
De volgende vier soorten kwamen o.a. aan de orde:
• Weegbreeblad: in de salade, als spinazie, als thee (zie foto 1).
• Dovenetel: bloem in de salade, blad voor thee, is ook suikervervanger (zie foto 2).
• Wilde venkel: het zaad te gebruiken in diverse (vis) gerechten (zie foto 3).
• Brandnetel: als spinazie, in de soep en als thee.
• Alles bij elkaar was het was weer een leerzame wandeling!
Nieuwe wandelingen in 2022
De insteek is dat u meer oog krijgt voor het groen in uw directe omgeving, ook voor
wat betreft het gemeentelijk onderhoud en groen beleid. U kunt ter plekke aan Theo
vragen stellen en u heeft gelijk wat beweging! De wandelingen duren gemiddeld
anderhalf uur.

1

De zomer heeft ons ook nieuwe collega’s gebracht. Vol enthousiasme
zijn er twee kinderwerkers in de wijken te vinden. Hebben jullie ze al
ontmoet? En al gezien dat we een nieuwe ingang hebben? Nog niet
helemaal af, dit gebeurt de aankomende weken.
Een nieuwe ingang
De oude ingang functioneerde zoals u weet niet zoals hij was
bedacht, met name het gebruik van de lift gaf met grote regelmaat
veel problemen. Na een periode van gesprekken tussen de
gebruikers, eigenaar van het pand, zorgverleners en de gemeente,
om te zoeken naar wat het beste is voor de bezoekers van het
Buurt-/Zorgplein Zuid, is er de afgelopen maanden een nieuwe
toegang gemaakt. Een lang gekoesterde wens - een goed en veilig
begaanbare toegang - is hiermee in vervulling gegaan.
De schuine hellingbaan is zo gemaakt dat mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel niet per ongeluk van de trap af
rijden. Het hekwerk en de trapleuning wordt later dan gedacht nog
aangebracht. De oorzaak hiervan is een wereldwijd te kort aan het
grondstof ijzer. Voor uw veiligheid is er een tijdelijk hekwerk
geplaatst. Hopelijk duurt deze situatie niet te lang zodat we straks
een complete nieuwe en veilige ingang hebben voor het Buurt- en
Zorgplein Zuid.

2

3

Als de nieuwe data bekend zijn zullen wij die met u delen, via het Wijknieuws en
onze website. U bent (weer) van harte welkom!

Bouwspeeltuin Jeugdland

Activiteiten op Buurtplein Zuid
Weten wat er te doen is op het plein? Loop gerust binnen voor een
activiteitenoverzicht! De koffie staat klaar, initiatieven hebben er zin
in! Kom je ook een keer langs! Of heb je zelf een idee voor een
initiatief of wil je meehelpen op het buurtplein?! Je bent meer dan
welkom.

Aan het Helmkruid, naast Voetbal Vereniging Vreeswijk, ligt Bouwspeeltuin Jeugdland. Een mooie groene
speeltuin waar je welkom bent om te spelen en elkaar te ontmoeten. Je kunt in de zandbak, op de schommel
of voetballen, maar ook skelteren en het bouwen van een hut is mogelijk. En we hebben een Kinderzwerfboek
Station waar je een gratis boek uit kunt meenemen om te lezen.

Jaimy van der Veeken, Buurtverbinder MOvactor/Buurtplein Zuid
Veel kinderen in Nieuwegein kennen Bouwspeeltuin Jeugdland al,
maar jij misschien nog niet. Kom gezellig eens kijken bij dit ‘geheim
van Nieuwegein’ aan de Helmkruid 1 en probeer de kabelbaan of
relax in de vogelnestschommel. Bij warm weer zetten we vaak het
waterbaantje buiten om lekker te kliederen.
Spelen op Bouwspeeltuin Jeugdland is gratis, je hoeft je alleen aan
te melden als je binnen komt. Voor een kleine prijs kun je koffie,
thee, limonade, een zakje chips, een snoepje, een fruit- of waterijsje kopen. Af en toe gaan we knutselen, daar moet je soms wel
een kleine bijdrage voor betalen.
Bouwspeeltuin Jeugdland draait volledig op vrijwilligers. Wij kunnen
altijd hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in het onderhoud van het terrein
en het groen, bij de activiteiten of het toezicht houden tijdens de
openingen. Open op woensdag van 14.00-16.30 uur en op zaterdag
van 13.30-16.30 uur.
Meer informatie over Bouwspeeltuin Jeugdland is te vinden op
www.jeugdlandnieuwegein.nl, op Facebook en Instagram. Via de
nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van onze
activiteiten en wetenswaardigheden. Aanmelden kan via de website
via ‘inschrijven maillijst’ of via info@jeugdlandnieuwegein.nl
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