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Wijkplatform HZL komt naar u toe na de zomer
Wij brengen Wijknieuws zo’n 3-4 keer per jaar uit om u te informeren over wat er speelt in HZL en waar wij
als wijkplatform mee bezig zijn. Het Wijknieuws wordt huis-aan-huis bezorgd. Toch denken we dat u ons
onvoldoende kent en dat wij u onvoldoende kennen.
Daarom “komt het wijkplatform naar u toe” na de
zomer. Aad Koedijk (voorzitter), Conny van der Wal (lid)
en Hilbert Hamberg (vrijwilliger/adviseur) zullen geregeld te vinden zijn op het plein van winkelcentrum
Hoogzandveld. U herkent ons aan de gele hesjes. Wij
gaan graag met u in gesprek, en u kunt natuurlijk ook
met ons in gesprek gaan. U kunt aangeven wat u
belangrijk vindt of wat uw ideeën zijn om de wijken te
verbeteren. Wij kunnen in een aantal gevallen zaken

verhelderen en uitleg geven over achtergronden en
aanleidingen. Ook kunnen we zo nodig verbindingen
leggen met de gemeente, de wijkagent e.a.
Voor de duidelijkheid nog even: het wijkplatform is geen
actiegroep en neemt ook geen initiatieven over die
bewoners zelf kunnen nemen. Wel faciliteren wij
bewonersinitiatieven en bovenal zetten wij ons in voor
de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang
in onze drie wijken. Tot ziens na de zomer!
verder op pagina 2

Verslag Festival Lentekriebels 2018
Het Festival Lentekriebels op 19 mei jl.,
georganiseerd door Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard, was
er weer één waar we trots op mogen zijn!
Er waren een podium- en een workshopprogramma. Veelzijdigheid en enthousiaste
deelnemers, zowel op het podium als bij de
workshops. Dat is mede te danken aan ons
gegroeide netwerk en samenwerking met
veel andere organisaties.
Wijkplatform HZL en de Werkgroep
Lentekriebels 2018 bedanken de partners
en sponsors van Festival Lentekriebels.
Het fotoverslag kunt u vinden op pagina’s
6, 7 en 8.
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Winkeliersvereniging

Van de voorzitter
Het eerste half jaar (en voor de meesten ook de vakantieperiode) zit erop en het
wijkplatform is weer met van alles druk geweest.
Zo is de Groengroep in het eerste halfjaar op stoom gekomen: er zijn drie groenwandelingen georganiseerd, in elke
wijk één, waarbij ook bewoners uit onze wijken meeliepen. Die groenwandelingen zijn vooral bedoeld om over het
groen in de wijken te leren en ervan te genieten. Soms zien de wandelaars ook zaken die verbetering behoeven:
ernstig vervuilde perken, berenklauwen, bestratingsproblemen, et cetera. Daar worden dan MOR-meldingen van
gemaakt. (Over MOR-meldingen leest u in dit nummer meer op pagina 4). De vierde groenwandeling zal leiden
door alle drie onze wijken en plaats vinden op donderdagavond 13 september a.s., start 19.00 uur vanaf het plein
van winkelcentrum Hoogzandveld. Zie pagina 5.
En dan was er op 19 mei de 2e editie van Festival Lentekriebels met een podium-programma en een workshop programma. Het organiseren van zo’n evenement brengt heel veel werk met zich mee, maar beide programma’s mochten
er zijn, daarover kan de werkgroep tevreden zijn. Ook het verloop van die dag was prima, hoewel er een probleempje
met het slagwerk van de slotband bleek te zijn. Dankzij Jan Bollen, lid van het wijkplatform en Rob Randoe, bewoner
Hoogzandveld (drummer van de Silent Silhouettes, die in 2017 onze openingsband was), kon ook dat worden opgelost.
De publieke belangstelling was helaas kleiner dan we hadden verwacht. De kille dag zal dat enigszins hebben veroorzaakt, maar hoofdschuldige was de t.v.-uitzending over het koninklijk huwelijk tussen Harry en Meghan in Engeland.
Elders in dit Wijknieuws ziet u een uitgebreide fototerugblik op Lentekriebels 2018. Voor een aantal van u een feest
van herkenning, voor anderen welllicht het gevoel dat u wat gemist hebt. En dat hebt u dan ook!
Met de bewonersinitiatieven liep het niet slecht het eerste half jaar. In goede samenwerking tussen de gemeente en
bewoners kwam er een vernieuwd speelplein aan de Weegbree, dat op zaterdag 23 juni werd geopend door onze
kersverse wijkwethouder Marieke Schouten.
Eerder, op 22 april, organiseerden bewoners van Akelei, Stokroos en Waterlelie een lentemiddag waarmee E 1.300,werd ingezameld, een grote stap in de richting van een speelplein aldaar. Ik heb goede hoop dat dit plein nog dit
jaar wordt gerealiseerd. De lentemiddag haalde zelfs de voorpagina van de Molenkruier!
En in de Acaciastraat zijn ook bewoners actief: de straat kent enkele foeilelijke perken die ook nog eens het spelen
van kinderen letterlijk in de weg staan. Daar willen de bewoners iets aan doen.
Het is goed nog weer eens aan te geven, dat de gemeente dit soort bewonersinitiatieven omarmt, faciliteert en
erover meedenkt. Dat geldt trouwens evenzeer voor het wijkplatform.
Het project om de verkeersproblematiek in wijk Lekboulevard op te lossen (u hebt er in Wijknieuws een aantal
keren over kunnen lezen) kent nog zijn laatste staartjes, maar de voltooiing nadert. Niet alles wat we wilden kon
worden opgelost, maar veel toch wel.
Waar we dit najaar mee aan de slag willen is de verstoring van het natuurgebied Bossenwaard. Die verstoring wordt
veroorzaakt door (veelal loslopende) honden (er is een algeheel verbod voor honden in het natuurgebied, waar
sommigen zich niet aan houden), door feestjes, soms zelfs kampvuren, die er worden gehouden, soms zelfs door
auto’s (met name westelijk van de Lekbrug) en een tekort aan handhaving.
We maken vorderingen met het traceren van de relevante spelers in dit ingewikkelde “speelveld”.
Aad Koedijk, voorzitter Wijkplatform HZL

vervolg van de voorpagina
Voor die ontmoetingen op het plein hebben wij een info-flyer gemaakt: waar staan we voor, wat heeft ons o.a. bezig
gehouden sinds 4 maart 2015, wat hebben we o.m. bereikt in die tijd, wat hebben we georganiseerd, althans een
greep daaruit. Deze flyer bezorgen we niet huis-aan-huis, maar als we straks op het plein bij het winkelcentrum
staan, hebben we ze voor u beschikbaar.
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Huizenplan Handelskade definitief van de baan
na uitspraak RvS
Langs de Handelskade/Koninginnensluis mogen definitief geen huizen worden gebouwd. De familie die dat
(op eigen grond) wilde doen, heeft in tweede instantie bot gevangen bij de Raad van State (RvS). Het plan voor
deze woningbouw werd bekend in 2015. Een actiegroep, SOKH (Stop Ontwikkeling Koninginnensluis Handelskade),
werd opgericht en kreeg veel handtekeningen onder de petitie met het verzoek om de benodigde wijziging van
het bestemmingsplan niet in te willigen. De gemeenteraad nam vervolgens de beslissing de wijziging niet goed
te keuren, waarmee de dreigende woningbouw van de baan leek.
De familie ging evenwel in beroep bij de RvS en werd
in 2017 in het gelijk gesteld: de onderbouwing van de
gemeente bij het besluit het bestemmingsplan niet te
wijzigen werd als niet adequaat beoordeeld. De RvS legde
de zaak terug bij de gemeente, die de kans kreeg haar
besluit opnieuw te onderbouwen, hetgeen, eveneens in
2017, geschiedde. Dit proces is in 2017 nauwlettend
gevolgd door (o.m.) Wijkplatform HZL dat ook mocht
aanschuiven in de vergadering bij de behandeling van
de nieuwe onderbouwing in de Raadscommissie.
De familie ging daarop wederom in beroep. Dat beroep
is nu afgewezen: de Raad van State is het met de
gemeente Nieuwegein eens dat de Handelskade aldaar
vanwege de cultuurhistorische waarde niet geschikt is
voor huizenbouw. Ook zouden woningen langs de dijk
het uitzicht bederven en de hoeveelheid groen te veel
verminderen.

Buitenspeeldag op
de Bovenmonde
Een bewoonster van de Bovenmonde nam in het kader
van de Nationale Buitenspeeldag (woensdag 13 juni)
het initiatief om voor die woensdagmiddag buurtgenoten,
jong en oud, uit te nodigen om te komen spelen op het
Samen Schoon Spelen-veldje aan de Bovenmonde.
Door sponsoring was zelfs voorzien in limonade, fruit en
snoep. Hoewel kleinschalig, was het een groot succes.
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Melding doen aan de gemeente: Hoe gaat dat?
Hebt u dat soms ook? U maakt bijvoorbeeld een ommetje in uw buurt en struikelt over een losse of omhoog
stekende stoeptegel. Of over een paar stenen die omhoog worden gedrukt door de wortels van een boom.
Dat na een regenbui de kolk verstopt zit, of dat een lantaarnpaal niet brandt.
Voor al deze (en andere) situaties kunt u bij de
gemeente Nieuwegein een melding doen. Dat kan
op twee manieren.
Ten eerste: telefonisch op nummer 14030
Als u dit nummer belt, wordt u gevraagd om uw woonplaats en spreekt u “Nieuwegein” in. Daarna wordt u
verbonden met een medewerker van de gemeente.
Vraag na afloop van het gesprek altijd het zaaknummer.
Met dit nummer kunt u navraag doen over de uitvoering
van uw klacht. U kunt ook aangeven dat u een terugkoppeling over de afwikkeling van uw melding wilt
ontvangen. In dat geval kan u gevraagd worden om uw
e-mail-adres.
Ten tweede: digitaal. Ga naar www.nieuwegein.nl.
• Kies de knop “Meld het ons”.
• Kies: melding openbare ruimte doorgeven zonder
kaart.
• Kies onder inloggen bijvoorbeeld: Zonder DigiD.
• Vul het meldingsformulier in, sluit eventueel een foto bij.
• Verstuur uw melding en u krijgt hierna via uw e-mail
het zaaknummer (ook wel MOR-nummer genoemd).
TIP: tegen het eind van het meldingsproces kunt u bij
het scherm met de inhoud van uw melding en met het
zaaknummer een printopdracht geven.
Belangrijk om te weten voordat u contact zoekt
De gemeente wil graag een aantal zaken van u weten
als u een melding doet.

Allereerst gegevens van u als indiener, zoals naam
et cetera, en de naam van de straat waarover de
melding gaat.
De precieze omschrijving van de locatie, bijvoorbeeld
tegenover huisnummer... of lantaarnpaalnummer...
Bij de melding moet u een keuze maken waarop deze
betrekking heeft, bijvoorbeeld wegen, groen, et cetera.
U kunt bijvoorbeeld bij wegen een nadere omschrijving
geven via het keuze menu.
Bij telefonische melding kunt u mondeling een toelichting geven. Bij het digitaal melden is dit maximaal
200 tekens.
TIP 1: houdt u bij uw melding strikt aan hetgeen u wilt
melden en voeg er niets aan toe dat niet of slechts
zijdelings met uw echte melding te maken heeft. Dus
hebt u een melding over een plantenperk, voeg er dan
niet ook nog een defecte lantaarnpaal naast dat perk
aan toe. Dat is dan een afzonderlijke melding.
TIP 2: Als u een rat signaleert is het van groot belang dit
eveneens te melden. Doordat het zicht op het probleem
toeneemt, kan de gemeente adequate actie ondernemen.
Bij navraag over de ingediende melding altijd het
zaaknummer noemen.
(Bewerkte bijdrage met dank aan Hilbert Hamberg en
bewoner Jan Huussen)

Nieuwe wijkwethouder voor HZL
Na de gemeenteraadsverkiezingen in Nieuwegein is er een coalitie gevormd
door VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Lokale Vernieuwing. Als gevolg hiervan
keert slechts één wethouder, Hans Adriani, terug in het College van B&W.
Maar hij blijft niet de wijkwethouder van HZL. Op 20 juni hebben we in de wijkplatformvergadering afscheid van hem genomen en de nieuwe wijkwethouder,
Marieke Schouten (GroenLinks), verwelkomd.
Op 23 juni opende Marieke het heringerichte speelveld aan de Weegbree.
Zie de foto links hiernaast.
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Hittebord Ratelaar
Je ziet ze op steeds meer plaatsen in Nederland: het waarschuwingsbord “Auto op slot - Hond eruit” dat erop wijst
dat men een hond niet in de (warme) auto moet achterlaten
als men die parkeert. De borden zijn ontwikkeld door de
Dierenbescherming en hebben
nu ook in Nieuwegein hun plaats
gevonden: op initiatief van
Wijkplatform Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard
hangen er nu twee borden
bij het parkeerterrein aan de
Ratelaar bij winkelcentrum
Hoog Zandveld.
Op PEN.NL verscheen onze
aankondiging als ‘foto van
de week’.

Crooning Nieuwegein
Eric Denneman, die aan de wieg heeft gestaan van het Nieuwegein
Fonds, probeert samen met anderen “crooning” in Nieuwegein op
de kaart te zetten.
Crooning is de vroegere naam van wat nu meestal met “easy
listening” wordt aangeduid. Denk hierbij aan artiesten als Frank
Sinatra (boegbeeld van crooning volgens Digitale Stad Nieuwegein/
pen), Ella Fitzgerald, Robbie Williams (“Somethin’ Swinging”),
Shirley Bassy e.a. Eric werkt hierin o.a. samen met Nieuwegeiner
Peter Douglas, die landelijk bekend is geworden door in de jaren
tachtig de talentenjacht Soundmix Show te winnen, met liedjes van
Frank Sinatra.
Op 27 mei jl. was er in De Lantaern (Jutphaas) een eerste
crooning evenement, georganiseerd door Eric en Peter, met o.m.
een talentenjacht waarin men de “Ol’ Blue Eyes”-award kon
winnen. Dat was voor een eerste evenement vrij geslaagd met ruim
60 enthousiaste bezoekers.
Het volgende evenement vindt plaats op zaterdagavond 20 oktober
in ’t Veerhuis (Nijemonde, wijk Lekboulevard). Vervolgens komt er
in december in De Kom een evenement “Christmas Crooning”.
Eric hoopt op deze wijze een Nieuwegeinse crooning-liefhebbersgemeenschap tot stand te brengen.
Dus als u een liefhebber bent van easy listening: Crooning komt
naar u toe in oktober!
N.B. De prijs van een toegangskaart was op het moment van schrijven nog niet bekend.
Wijkplatform HZL steunt dit initiatief: cultuur en amusement in onze wijken maakt dat
u eens niet naar City moet, maar gewoon om de hoek terecht kunt, mede dankzij
’t Veerhuis, dat dit in juni ook al mogelijk maakte door AkoestiCafé een podium te geven.
We zijn in gesprek met de crooning-organisatie met als doel een “spin-off” richting de
bewoners van Zorgspectrum Vreeswijk op de Lekboulevard te bewerkstelligen.

Groen- of
Bruinwandeling?
Dit voorjaar besloot de Groengroep van wijkplatform HZL, onder
leiding van Theo Kleijer, trekker
van de Groengroep, in 2018 vier
groenwandelingen te organiseren,
verspreid in het groeiseizoen.
Doelstellingen zijn: meer bewoners
betrekken bij het groen, uitleg
geven over het groen en over het
beeldbestek waarmee binnen de
gemeente Nieuwegein wordt
gewerkt om het groen te onderhouden, bewoners actiever laten
meedenken over hun buurt en wijk
en bewoners duidelijk maken dat
de gemeente open staat voor
bewonersinitiatieven. We waren blij
met meewandelende bewoners en,
door onze gele hesjes duidelijk
zichtbaar, kwamen we meermaals
in gesprek met bewoners die ons
in hun buurt zagen.
De vierde en voorlopig laatste
wandeling staat gepland op
donderdagavond 13 september
a.s. en zal ons voeren door alle 3
onze wijken. We starten om 19.00
uur vanaf het plein van winkelcentrum Hoog Zandveld. Met wie dat
wil sluiten we altijd af met een
kopje koffie/thee om nog even na
te praten.
Bewoners kunnen zich weer
aanmelden via e-mail:
info@wijkplatformhzl.nl of via
telefoonnummer: 06-50625144.
Het is na deze warme, droge
zomer natuurlijk afwachten hoe
het groen in onze wijken zich laat
aanzien op 13 september, maar
Theo weet er vast weer veel over
te vertellen en kan uw vragen
beantwoorden.
Het ligt in de lijn der verwachting
dat we in het nieuwe groeiseizoen
weer een reeks groenwandelingen
zullen organiseren.
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Dit was Festival Lentekriebels op 19 mei jl.
Wijkplatform voorzitter Aad Koedijk opent
Festival Lentekriebels 2018 en overhandigt
de microfoon aan programmapresentator Tim.
Met daarna als openingsact van het festival
The Bonobos.
En de gastvrouwen stonden klaar voor ontvangst
en begeleiding van de vrijwilligers, sleutelbeheer,
goodiebags vrijwilligers en tal van interne
logistieke zaken. Hulde voor hun rolinvulling!
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Colofon
Wijknieuws is een periodieke
uitgave van stichting wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard
Contact
E-mail:
info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-50625144
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/
wijkplatformHZL
Redactie
Aad Koedijk (eindredactie)
Hilbert Hamberg
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl
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Slotband Nasty Noises
reist af en Aad bedankt
Tim en sluit het festival.

