Voorzitter, secretaris en notulist gezocht
voor Wijkplatform HZL

Burendag
Zaterdag 28 september 2019 is het Burendag, een initiatief van
het Oranjefonds en Douwe Egberts.

Zoals bekend stapt Aad Koedijk na ruim 4 jaar op als voorzitter van wijkplatform HZL. Dit wegens verhuizing
naar een andere wijk. Dat betekent dat ook de huidige notulist, Joke Koedijk, opstapt. Daarnaast is onze secretaris
nog slechts statutair secretaris en niet meer effectief secretaris. Op dit moment zijn er dus drie vacatures, die
nog niet zijn ingevuld.

Het wijkplatform vergadert 5 à 6 keer per jaar, dat zijn
openbare vergaderingen.

veel steun van de gemeente en met andere partners
zoals MOvactor en de wijkagent, maar ook andere
vrijwilligersorganisaties.
Zo ondersteunde het wijkplatform o.a. de realisatie van
de jeu-de-boules-banen bij Bakenmonde en speelpleinen aan de Benedenmonde, Bovenmonde en bij
Stokroos/Akelei. Ook de JOP bij het Lotusplantsoen
kwam er mede met onze steun. We hebben ook
bewoners begeleid in een reeks gesprekken met Albert
Heijn om de licht-overlast van het led-reclamescherm
in de “donkere uren” tot acceptabele proporties terug te
brengen. We organiseerden en faciliteerden een bewonersavond in Buurtplein Zuid voor 2 bewoners omgeving
Henri Dunantlaan ten behoeve van de presentatie aan
omwonenden van het burgerinitiatief om de verkeersoverlast (snelheid en geluid) te verminderen.
Zomaar een greep uit onze activiteiten. (Meer kunt u
lezen in de vergadernotulen en het jaarlijkse inhoudelijke en activiteitenverslag op onze website. Zie www.
wijkplatformhzl.nl)

Het wijkplatform is er primair om de leefbaarheid, de
veiligheid, de sociale samenhang en de bewonersparticipatie te verbeteren, aan te moedigen en te ondersteunen. Dat doen we in nauwe samenwerking en met

Meld u aan als voorzitter, secretaris of notulist. Ik ga als
waarnemend voorzitter graag met u in gesprek!
Info@wijkplatformhzl.nl of 06-50625144. De tijd dringt,
want als voorzitter ben ik bijna weg!

Dit maakt het lastig om het wijkplatform effectief en
efficiënt verder te laten functioneren.
Het wijkplatform zoekt naarstig naar nieuwe werkwijzen
om het wijkplatform te laten blijven functioneren, maar
zonder bezetting van de 3 vacatures is dat erg lastig!
Oproepen in de wijken hebben helaas nog niets
opgeleverd, ondanks dat we onze partners hebben
gevraagd mee te denken/helpen.

We vragen dus nogmaals aan onze wijkbewoners
om in actie te komen. Het is het belang van alle
bewoners in HZL: zo’n 2.900 huishoudens.
Daar moet toch een voorzitter in zitten? Daar
moet toch een secretaris in zitten? Daar moet
toch een notulist in zitten?

• Een koffiemoment met jouw buren?
• Tafel, stoelen, koffie, misschien wat lekkers?
• Een BBQ?
• Een buurman of buurvrouw helpen?
• Een perkje opknappen?
Zie www.burendag.nl om ideeën op te doen en adviezen over de
organisatie en uitvoering. Het kan zo groot en zo klein zijn als u wilt!
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Zaterdag 21 september in ’t Veerhuis

“IK, JIJ, WIJ(K)FEEST!!”

Er kan en mag worden gedanst! Maar er is meer!
Groenwandelingen 2019
Ook in 2019 organiseert de Groengroep van Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard 4 groenwandelingen,
gespreid over de seizoenen en onze wijken. In 2018 werd vooral duidelijk dat er veel en gevarieerd groen in
onze wijken te vinden is en werd er uitleg gegeven over de beeldbestekken die de gemeente hanteert voor het
onderhoud. In 2019 ligt het accent vooral op de verscheidenheid aan bomen, struiken en heesters.
De eerste wandeling was op donderdag 25 april en ging
door de wijk Hoog Zandveld. (Deze wandeling en de
andere wandelingen in 2019 stonden aangekondigd
in de Molenkruier.) Verder zijn er wandelingen geweest
op donderdag 20 juni en 22 augustus jl.
Bewoners zijn van harte welkom om mee te lopen! De
laatste van dit jaar is op donderdagmiddag 3 oktober
om 14.00 uur. Verzamelen bij Buurtplein Zuid, aanmelden
kan via info@wijkplatformhzl.nl

Korte beschrijving
van de voorzittersfunctie
Het is een leuke en interessante functie met veel contacten binnen Nieuwegein inclusief de gemeente,
MOvactor en de wijkagent; een functie die natuurlijk wel tijd kost. Een voorzitter vereenzaamt niet snel!
De vormgeving van de functie en, in overleg met het bestuur en de leden van het wijkplatform, de werkwijze
van het wijkplatform, bepaalt u grotendeels zelf.

Doelstellingen van deze wandelingen zijn: meer bewoners
betrekken bij het groen, genieten van het groen, uitleg
geven over het groen en de wijkbewoners actiever laten
meedenken over buurt en wijk en de bewoners duidelijk
maken dat de gemeente en het wijkplatform open staan
voor bewonersinitiatieven.
Wijkplatform HZL staat voor leefbaarheid, veiligheid,
sociale samenhang en bewonersparticipatie in haar drie
wijken. Om het groen onder de aandacht te brengen en
ook, waar nodig, te verbeteren, heeft het wijkplatform
haar Groengroep opgericht met leden, vrijwilligers en
bewoners.
Bij terugkomst zijn de deelnemers uitgenodigd voor een
kopje koffie of thee.

Het huidige platform bestaat uit 3 bestuursleden waarvan twee aftredend (de voorzitter en de secretaris), 6 leden
en drie vrijwilligers waarvan één aftredend (de notulist). Het wijkplatform vergadert openbaar 5-6 keer per jaar.
Daarnaast zijn er kleine, specifieke vergaderingen en werkgroepen. Er is een Groengroep, geleid door ons lid
Theo Kleijer, die 4 keer per jaar een groenwandeling, ook (juist ook!) voor bewoners, organiseert. En als het
wijkplatform evenementen organiseert, wordt er een evenementwerkgroep ingericht.
Het wijkplatform geeft 3-4 keer per jaar het Wijknieuws uit, dat huis-aan-huis in de drie wijken wordt verspreid.
(De distributie is uitbesteed. Er is een professionele opmaakster. Er is waarschijnlijk een hoofdredacteur ad
interim en het eindredacteurschap wordt zo nodig ook voorlopig voortgezet.)
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Zoals eerder gemeld zat een groot wijkfeest als Festival Lentekriebels er in 2019 helaas niet in. Niet alleen
door het vele werk dat dit met zich meebrengt, maar vooral omdat de financiële risico’s te groot waren. Een
aantal subsidiënten/fondsen haakten eenmalig of definitief af. Maar we laten het er niet bij zitten!
Wat dan wel
Direct hadden we het voornemen wel iets te organiseren
in 2019, maar kleiner dan Lentekriebels. We staan
immers voor de sociale samenhang in onze wijken! Het
wijkplatform en ’t Veerhuis sloegen de handen ineen en
wat we creëerden is het IK, JIJ, WIJ(K)FEEST HZL!!
Het wijkplatform is heel blij met deze samenwerking
en sponsoring!
Een feest voor bewoners (dit jaar alleen 18+ en 18++)
van HZL. In ’t Veerhuis: in de bar/het restaurant, een
grote ruimte in drieën gedeeld. Een dansruimte met
DJ Marview, uit de wijk Hoogzandveld (hoe leuk is dat!),

een ontmoeting/praat/drankje-plek, en een pubquiz in
de derde ruimte.
Marview draait vooral muziek uit de 70’s, 80’s en 90’s.
Misschien wat Nederlandstalige muziek tussendoor,
maar dance laat hij op ons verzoek achterwege.
18+/18++ tenslotte! Verzoeknummers doet hij ook!
Leni Mook, die veel quiz-ervaring heeft in Dorpshuis
Vreeswijk, verzorgt bij ons de pubquiz. Hoe mooi is dat!
De toegang is gratis, er is 18+-beoordeling aan de deur
en er is van WPHZL een gratis welkomstdrankje voor de
bezoekers. Drankjes daarna zijn voor eigen rekening.
verder op pagina 3

Nieuw bord
“Welkom in
HZL” geplaatst
Aan de Veerweg is er een nieuw
“Welkom in HZL” bord geplaatst.
Het bord was op onverklaarbare
wijze verdwenen, maar op de
gemeentewerf bleek er nog eentje
te staan. Dat is nu geplaatst. Niet
te missen als je met het pontje uit
Vianen komt.
(Draai je van de Zandveldseweg
de Benedenmonde op, dan staat
daar al langere tijd ook zo’n bord
dat niet “verdween”.)

Van de voorzitter
Dit is dan mijn laatste column als, inmiddels nog
wel statutair maar waarnemend, voorzitter. Najaar
2014 ben ik met de secretaris gaan werken aan
de doorstart van het wijkplatform nadat het vorige
platform collectief was opgestapt. Op 4 maart
2015 is het huidige platform, ook met de penningmeester aan boord, officieel van start gegaan.
Het huidige wijkplatform heeft veel bereikt, altijd in goede samenwerking met partners, waarvan de gemeente een heel belangrijke
was en zal zijn. Het wijkplatform is onafhankelijk, maar belangrijk
voor de gemeente: wij zijn een belangrijke schakel tussen de bewoners
en de gemeente. Wij zien, horen en beleven wat er in HZL gebeurt.
We zijn altijd een “welkome gast” bij de gemeente en worden goed
“gehoord”. En: wij zijn laagdrempelig voor de bewoners van HZL.
Ik denk dat we er ook een harmonieus, doelgericht en samenhangend platform van hebben gemaakt, maar het is natuurlijk wel een
groep van uiteenlopende pluimage en met verschillende belangstelling en meningen. Daar ligt kracht, maar ook een uitdaging.
Ik ben destijds met gemengde gevoelens begonnen, maar met de
vaste wil er iets moois van te maken. En ik ben tevreden over wat
we hebben gedaan en bereikt.
Is het voorzitterschap een zware functie? Het is zo zwaar als je het
wilt maken. Ikzelf heb het zwaar ingevuld, maar het kan ook anders,
lichter. Een nieuwe secretaris en een nieuwe notulist helpen dan wel
mee. De financiën blijven in goede handen bij Chris Bouws.
Brengt het je ook wat? Nou, zeker! Ik ben met pensioen, hoef niet te
vrezen voor vereenzaming, maar je weet het niet! Het voorzitterschap
brengt je onder de mensen, bewoners, gemeente, MOvactor, politie
en veel andere vrijwilligersorganisaties. En het heeft impact: het
wijkplatform heeft zeker invloed op wat er binnen onze wijken
gebeurt. Gevraagd en ongevraagd adviseren wij.
Ik vond het een dankbare ervaring van meer dan 4 jaar. Maar ja, ik
vertrek. Ik dank het bestuur, de leden en de vrijwilligers van WPHZL
voor de jarenlange prettige samenwerking! En natuurlijk onze partners
zoals de gemeente en MOvactor. Maar ook met andere vrijwilligersorganisaties zoals Jeugdland en Kunstgein waarmee we goede
relaties onderhouden.
Aad Koedijk, voorzitter Wijkplatform HZL

Servicelijn Nieuwegein
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Hebt u klachten of suggesties met betrekking tot de openbare ruimte? Die kunt u op verschillende manieren
melden bij de gemeente via de servicelijn.
1. U belt 14030, u beantwoordt de vraag met welke gemeente u wilt spreken met “Nieuwegein” en u
krijgt een medewerker van de gemeente aan de lijn.
2. Of u gaat naar de website www.nieuwegein.nl, kiest “digitaal loket” en vervolgens “melding openbare
ruimte”. U vult dan het digitale formulier in en u kunt dat ook afdrukken. En natuurlijk versturen.
Bij beide kanalen ontvangt u een “zaaknummer”. Bij 14030 vraagt men om uw telefoonnummer. U behoort
namelijk te worden geïnformeerd over de afwikkeling. Het gaat hier om beheer openbare ruimte, onderhoud
wegen, bestratingen of groen, stadsvervuiling, kapvergunningen, speelplaatsen, vernielingen, gevaarlijke
situaties, etcetera.

vervolg van voorpagina
Details
Het feest begint om 20.30 uur.
De deur gaat open om 20.00 uur.
Eindtijd is 23.30 uur. Het gebouw sluit om 24.00 uur.
Er is een (niet bewaakte) garderobe.

compleet team is ook mogelijk. Kom met uw buren!
En bedenk alvast een ludieke teamnaam! De winnaarstafel
ontvangt na de twee rondes per persoon een goodiebag.
Wat daar in zit is natuurlijk nog geheim! (het is vast beter
dan wat u gewoonlijk wint in de Staatsloterij of in de Postcodeloterij). Maar - meedoen is belangrijker dan winnen. Het is
tenslotte een Ik, jij, wij(k) feest!!.

Roken is buiten. Rokers krijgen op hun weg naar buiten
een stempel op de hand om te voorkomen dat het aantal
gratis welkomstdrankjes “onevenredig groot” wordt.

Hoe doe je mee
Meld je (onder vermelding van naam, aantal personen
waarmee je komt en de wijk waar je woont) aan via e-mail
naar wijkfeesthzl@gmail.com. Dat heeft sterk de voorkeur.
Heb je geen e-mail dan kun je bellen: 06-50625144.
Wil je meedoen aan de pubquiz, meld dat dan ook! De
plaatsen zijn beperkt.

De pubquiz wordt één keer uitgevoerd en kent twee
spelrondes van elk circa 30 minuten. De eerste spelronde
is van 20.30 - 21.00 uur. De tweede spelronde is van
21.30 - 22.00 uur. U speelt in teams van circa 6 personen
die door het lot worden bepaald. Aanmelding van een

Het vernieuwde uitzichtpunt
Ankermonde

Ankermonde
Waar de Ankermonde (wijk Lekboulevard) grenst aan de Lek en het Merwedekanaal is een mooi uitzichtpunt
op de rivier, het Merwedekanaal en “de overkant”. Jaren stonden er twee bankjes en een gemeentelijke
afvalbak. Vroeger waren er meer van deze uitzichtpunten, maar dit is de laatste, en deze was bijna ook
verdwenen.
Opeens waren de bankjes en de afvalbak weg. Weggehaald door de gemeente, dit keer zonder enige vorm van
overleg, wat vrij ongewoon is. Daar kon het wijkplatform niet mee leven. Langdurig probeerden we hierover in
gesprek te komen, maar uiteindelijk was een vorm van “harde actie” nodig, iets wat WPHZL feitelijk vreemd is.
Maar het gesprek kwam er vervolgens wel. Resultaat: de bankjes en de afvalbak zijn inmiddels herplaatst, ook
beter gesitueerd dan voorheen. Dit najaar worden de groenvakken beplant. Een en ander is ook in goed overleg
met aanwonenden gebeurd.

Status Bossenwaard
In Wijknieuws hebben we al regelmatig bericht over de
Bossenwaard (de uiterwaarden van de Lek). Uitlaten van
honden in het natuurgebied, wat gewoon niet mag en ook
duidelijk staat aangegeven en wat de natuur aantast,
aanspoelend afval vanuit de rivier, auto’s die de uiterwaarden inrijden, feesten onder de Lekbrug, rotzooi
achterlaten. Maar helaas hebben sommige bewoners er
lak aan. Dat is de tijdgeest, toch moeten we het willen
beteugelen.

Coffee met Cop & Wijkco
Bossenwaard (foto Cobie Smith)

Ook in de tweede helft van 2019 komen wijkcoördinator van de
gemeente Kees de Bruin en wijkagent Rick-Jan Godschalk met
een kan koffie en een kan thee op het plein van winkelcentrum
HoogZandveld bij hun statafel staan.

Probleem was: bij wie moeten we zijn? Want het gebied
is nogal verdeeld qua beheer. Grillige grenzen. Rijkswaterstaat, gemeente Nieuwegein, Provincie Utrecht, pachter.
En wie zijn de handhavers? Rijkswaterstaat is natuurlijk hoe
dan ook een hoofdrolspeler.

U kunt hen aanspreken over wat u maar wilt: wat neemt u waar in
uw buurt, vragen, zorgen, verbeterpunten, ervaringen, doelstellingen,
dromen, pluim geven, et cetera. Maak er gebruik van!
Veronica komt niet naar u toe dit jaar, maar zij wel! Doe er uw
voordeel mee!

Binnen RWS hebben we nu met het nodige geduld en
in goede samenwerking met de gemeente een goede
gesprekspartner gevonden, die meedenkt en actie onderneemt. We zijn met zijn drieën in goed gesprek.
Aan de IJsselsteinse kant van de A2 is de “toerit” (dat is
het natuurlijk helemaal niet) voor auto’s naar de uiterwaarden nu effectief afgesloten, hoewel er nog een laatste
zwakke schakel moet worden aangepakt.

Data:
• Woensdag 18 september
• Donderdag 17 oktober
• Donderdag 14 november
• Woensdag 18 december
Nieuw robuust hek moet auto’s weren uit de
Bossenwaard. Met dank aan Rijkswaterstaat!
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Tijd:
14.00 - 16.00 uur

Rick-Jan Godschalk en Kees de Bruin
in gesprek met een bewoner
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groep van uiteenlopende pluimage en met verschillende belangstelling en meningen. Daar ligt kracht, maar ook een uitdaging.
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wilt maken. Ikzelf heb het zwaar ingevuld, maar het kan ook anders,
lichter. Een nieuwe secretaris en een nieuwe notulist helpen dan wel
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afvalbak. Vroeger waren er meer van deze uitzichtpunten, maar dit is de laatste, en deze was bijna ook
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Opeens waren de bankjes en de afvalbak weg. Weggehaald door de gemeente, dit keer zonder enige vorm van
overleg, wat vrij ongewoon is. Daar kon het wijkplatform niet mee leven. Langdurig probeerden we hierover in
gesprek te komen, maar uiteindelijk was een vorm van “harde actie” nodig, iets wat WPHZL feitelijk vreemd is.
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In Wijknieuws hebben we al regelmatig bericht over de
Bossenwaard (de uiterwaarden van de Lek). Uitlaten van
honden in het natuurgebied, wat gewoon niet mag en ook
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gemeente Kees de Bruin en wijkagent Rick-Jan Godschalk met
een kan koffie en een kan thee op het plein van winkelcentrum
HoogZandveld bij hun statafel staan.

Probleem was: bij wie moeten we zijn? Want het gebied
is nogal verdeeld qua beheer. Grillige grenzen. Rijkswaterstaat, gemeente Nieuwegein, provincie Utrecht, pachter.
En wie zijn de handhavers? Rijkswaterstaat is natuurlijk hoe
dan ook een hoofdrolspeler.

U kunt hen aanspreken over wat u maar wilt: wat neemt u waar in
uw buurt, vragen, zorgen, verbeterpunten, ervaringen, doelstellingen,
dromen, pluim geven, et cetera. Maak er gebruik van!
Veronica komt niet naar u toe dit jaar, maar zij wel! Doe er uw
voordeel mee!

Binnen RWS hebben we nu met het nodige geduld en
in goede samenwerking met de gemeente een goede
gesprekspartner gevonden, die meedenkt en actie onderneemt. We zijn met zijn drieën in goed gesprek.
Aan de IJsselsteinse kant van de A2 is de “toerit” (dat is
het natuurlijk helemaal niet) voor auto’s naar de uiterwaarden nu effectief afgesloten, hoewel er nog een laatste
zwakke schakel moet worden aangepakt.

Data:
• Woensdag 18 september
• Donderdag 17 oktober
• Donderdag 14 november
• Woensdag 18 december
Nieuw robuust hek moet auto’s weren uit de
Bossenwaard. Met dank aan Rijkswaterstaat!

3

Tijd:
14.00 - 16.00 uur

Rick-Jan Godschalk en Kees de Bruin
in gesprek met een bewoner
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Nieuw bord
“Welkom in
HZL” geplaatst
Aan de Veerweg is er een nieuw
“Welkom in HZL” bord geplaatst.
Het bord was op onverklaarbare
wijze verdwenen, maar op de
gemeentewerf bleek er nog eentje
te staan. Dat is nu geplaatst. Niet
te missen als je met het pontje uit
Vianen komt.
(Draai je van de Zandveldseweg
de Benedenmonde op, dan staat
daar al langere tijd ook zo’n bord
dat niet “verdween”.)

Van de voorzitter
Dit is dan mijn laatste column als, inmiddels nog
wel statutair maar waarnemend, voorzitter. Najaar
2014 ben ik met de secretaris gaan werken aan
de doorstart van het wijkplatform nadat het vorige
platform collectief was opgestapt. Op 4 maart
2015 is het huidige platform, ook met de penningmeester aan boord, officieel van start gegaan.
Het huidige wijkplatform heeft veel bereikt, altijd in goede samenwerking met partners, waarvan de gemeente een heel belangrijke
was en zal zijn. Het wijkplatform is onafhankelijk, maar belangrijk
voor de gemeente: wij zijn een belangrijke schakel tussen de bewoners
en de gemeente. Wij zien, horen en beleven wat er in HZL gebeurt.
We zijn altijd een “welkome gast” bij de gemeente en worden goed
“gehoord”. En: wij zijn laagdrempelig voor de bewoners van HZL.
Ik denk dat we er ook een harmonieus, doelgericht en samenhangend platform van hebben gemaakt, maar het is natuurlijk wel een
groep van uiteenlopende pluimage en met verschillende belangstelling en meningen. Daar ligt kracht, maar ook een uitdaging.
Ik ben destijds met gemengde gevoelens begonnen, maar met de
vaste wil er iets moois van te maken. En ik ben tevreden over wat
we hebben gedaan en bereikt.
Is het voorzitterschap een zware functie? Het is zo zwaar als je het
wilt maken. Ikzelf heb het zwaar ingevuld, maar het kan ook anders,
lichter. Een nieuwe secretaris en een nieuwe notulist helpen dan wel
mee. De financiën blijven in goede handen bij Chris Bouws.
Brengt het je ook wat? Nou, zeker! Ik ben met pensioen, hoef niet te
vrezen voor vereenzaming, maar je weet het niet! Het voorzitterschap
brengt je onder de mensen, bewoners, gemeente, MOvactor, politie
en veel andere vrijwilligersorganisaties. En het heeft impact: het
wijkplatform heeft zeker invloed op wat er binnen onze wijken
gebeurt. Gevraagd en ongevraagd adviseren wij.
Ik vond het een dankbare ervaring van meer dan 4 jaar. Maar ja, ik
vertrek. Ik dank het bestuur, de leden en de vrijwilligers van WPHZL
voor de jarenlange prettige samenwerking! En natuurlijk onze partners
zoals de gemeente en MOvactor. Maar ook met andere vrijwilligersorganisaties zoals Jeugdland en Kunstgein waarmee we goede
relaties onderhouden.
Aad Koedijk, voorzitter Wijkplatform HZL

Servicelijn Nieuwegein
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Hebt u klachten of suggesties met betrekking tot de openbare ruimte? Die kunt u op verschillende manieren
melden bij de gemeente via de servicelijn.
1. U belt 14030, u beantwoordt de vraag met welke gemeente u wilt spreken met “Nieuwegein” en u
krijgt een medewerker van de gemeente aan de lijn.
2. Of u gaat naar de website www.nieuwegein.nl, kiest “digitaal loket” en vervolgens “melding openbare
ruimte”. U vult dan het digitale formulier in en u kunt dat ook afdrukken. En natuurlijk versturen.
Bij beide kanalen ontvangt u een “zaaknummer”. Bij 14030 vraagt men om uw telefoonnummer. U behoort
namelijk te worden geïnformeerd over de afwikkeling. Het gaat hier om beheer openbare ruimte, onderhoud
wegen, bestratingen of groen, stadsvervuiling, kapvergunningen, speelplaatsen, vernielingen, gevaarlijke
situaties, etcetera.

vervolg van voorpagina
Details
Het feest begint om 20.30 uur.
De deur gaat open om 20.00 uur.
Eindtijd is 23.30 uur. Het gebouw sluit om 24.00 uur.
Er is een (niet bewaakte) garderobe.

compleet team is ook mogelijk. Kom met uw buren!
En bedenk alvast een ludieke teamnaam! De winnaarstafel
ontvangt na de twee rondes per persoon een goodiebag.
Wat daar in zit is natuurlijk nog geheim! (het is vast beter
dan wat u gewoonlijk wint in de Staatsloterij of in de Postcodeloterij). Maar - meedoen is belangrijker dan winnen. Het is
tenslotte een Ik, jij, wij(k) feest!!.

Roken is buiten. Rokers krijgen op hun weg naar buiten
een stempel op de hand om te voorkomen dat het aantal
gratis welkomstdrankjes “onevenredig groot” wordt.

Hoe doe je mee
Meld je (onder vermelding van naam, aantal personen
waarmee je komt en de wijk waar je woont) aan via e-mail
naar wijkfeesthzl@gmail.com. Dat heeft sterk de voorkeur.
Heb je geen e-mail dan kun je bellen: 06-50625144.
Wil je meedoen aan de pubquiz, meld dat dan ook! De
plaatsen zijn beperkt.

De pubquiz wordt één keer uitgevoerd en kent twee
spelrondes van elk circa 30 minuten. De eerste spelronde
is van 20.30 - 21.00 uur. De tweede spelronde is van
21.30 - 22.00 uur. U speelt in teams van circa 6 personen
die door het lot worden bepaald. Aanmelding van een

Het vernieuwde uitzichtpunt
Ankermonde

Ankermonde
Waar de Ankermonde (wijk Lekboulevard) grenst aan de Lek en het Merwedekanaal is een mooi uitzichtpunt
op de rivier, het Merwedekanaal en “de overkant”. Jaren stonden er twee bankjes en een gemeentelijke
afvalbak. Vroeger waren er meer van deze uitzichtpunten, maar dit is de laatste, en deze was bijna ook
verdwenen.
Opeens waren de bankjes en de afvalbak weg. Weggehaald door de gemeente, dit keer zonder enige vorm van
overleg, wat vrij ongewoon is. Daar kon het wijkplatform niet mee leven. Langdurig probeerden we hierover in
gesprek te komen, maar uiteindelijk was een vorm van “harde actie” nodig, iets wat WPHZL feitelijk vreemd is.
Maar het gesprek kwam er vervolgens wel. Resultaat: de bankjes en de afvalbak zijn inmiddels herplaatst, ook
beter gesitueerd dan voorheen. Dit najaar worden de groenvakken beplant. Een en ander is ook in goed overleg
met aanwonenden gebeurd.

Status Bossenwaard
In Wijknieuws hebben we al regelmatig bericht over de
Bossenwaard (de uiterwaarden van de Lek). Uitlaten van
honden in het natuurgebied, wat gewoon niet mag en ook
duidelijk staat aangegeven en wat de natuur aantast,
aanspoelend afval vanuit de rivier, auto’s die de uiterwaarden inrijden, feesten onder de Lekbrug, rotzooi
achterlaten. Maar helaas hebben sommige bewoners er
lak aan. Dat is de tijdgeest, toch moeten we het willen
beteugelen.

Coffee met Cop & Wijkco
Bossenwaard (foto Cobie Smith)

Ook in de tweede helft van 2019 komen wijkcoördinator van de
gemeente Kees de Bruin en wijkagent Rick-Jan Godschalk met
een kan koffie en een kan thee op het plein van winkelcentrum
HoogZandveld bij hun statafel staan.

Probleem was: bij wie moeten we zijn? Want het gebied
is nogal verdeeld qua beheer. Grillige grenzen. Rijkswaterstaat, gemeente Nieuwegein, Provincie Utrecht, pachter.
En wie zijn de handhavers? Rijkswaterstaat is natuurlijk hoe
dan ook een hoofdrolspeler.

U kunt hen aanspreken over wat u maar wilt: wat neemt u waar in
uw buurt, vragen, zorgen, verbeterpunten, ervaringen, doelstellingen,
dromen, pluim geven, et cetera. Maak er gebruik van!
Veronica komt niet naar u toe dit jaar, maar zij wel! Doe er uw
voordeel mee!

Binnen RWS hebben we nu met het nodige geduld en
in goede samenwerking met de gemeente een goede
gesprekspartner gevonden, die meedenkt en actie onderneemt. We zijn met zijn drieën in goed gesprek.
Aan de IJsselsteinse kant van de A2 is de “toerit” (dat is
het natuurlijk helemaal niet) voor auto’s naar de uiterwaarden nu effectief afgesloten, hoewel er nog een laatste
zwakke schakel moet worden aangepakt.

Data:
• Woensdag 18 september
• Donderdag 17 oktober
• Donderdag 14 november
• Woensdag 18 december
Nieuw robuust hek moet auto’s weren uit de
Bossenwaard. Met dank aan Rijkswaterstaat!
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Voorzitter, secretaris en notulist gezocht
voor Wijkplatform HZL

Burendag
Zaterdag 28 september 2019 is het Burendag, een initiatief van
het Oranjefonds en Douwe Egberts.

Zoals bekend stapt Aad Koedijk na ruim 4 jaar op als voorzitter van wijkplatform HZL. Dit wegens verhuizing
naar een andere wijk. Dat betekent dat ook de huidige notulist, Joke Koedijk, opstapt. Daarnaast is onze secretaris
nog slechts statutair secretaris en niet meer effectief secretaris. Op dit moment zijn er dus drie vacatures, die
nog niet zijn ingevuld.

Het wijkplatform vergadert 5 à 6 keer per jaar, dat zijn
openbare vergaderingen.

veel steun van de gemeente en met andere partners
zoals MOvactor en de wijkagent, maar ook andere
vrijwilligersorganisaties.
Zo ondersteunde het wijkplatform o.a. de realisatie van
de jeu-de-boules-banen bij Bakenmonde en speelpleinen aan de Benedenmonde, Bovenmonde en bij
Stokroos/Akelei. Ook de JOP bij het Lotusplantsoen
kwam er mede met onze steun. We hebben ook
bewoners begeleid in een reeks gesprekken met Albert
Heijn om de licht-overlast van het led-reclamescherm
in de “donkere uren” tot acceptabele proporties terug te
brengen. We organiseerden en faciliteerden een bewonersavond in Buurtplein Zuid voor 2 bewoners omgeving
Henri Dunantlaan ten behoeve van de presentatie aan
omwonenden van het burgerinitiatief om de verkeersoverlast (snelheid en geluid) te verminderen.
Zomaar een greep uit onze activiteiten. (Meer kunt u
lezen in de vergadernotulen en het jaarlijkse inhoudelijke en activiteitenverslag op onze website. Zie www.
wijkplatformhzl.nl)

Het wijkplatform is er primair om de leefbaarheid, de
veiligheid, de sociale samenhang en de bewonersparticipatie te verbeteren, aan te moedigen en te ondersteunen. Dat doen we in nauwe samenwerking en met

Meld u aan als voorzitter, secretaris of notulist. Ik ga als
waarnemend voorzitter graag met u in gesprek!
Info@wijkplatformhzl.nl of 06-50625144. De tijd dringt,
want als voorzitter ben ik bijna weg!

Dit maakt het lastig om het wijkplatform effectief en
efficiënt verder te laten functioneren.
Het wijkplatform zoekt naarstig naar nieuwe werkwijzen
om het wijkplatform te laten blijven functioneren, maar
zonder bezetting van de 3 vacatures is dat erg lastig!
Oproepen in de wijken hebben helaas nog niets
opgeleverd, ondanks dat we onze partners hebben
gevraagd mee te denken/helpen.

We vragen dus nogmaals aan onze wijkbewoners
om in actie te komen. Het is het belang van alle
bewoners in HZL: zo’n 2.900 huishoudens.
Daar moet toch een voorzitter in zitten? Daar
moet toch een secretaris in zitten? Daar moet
toch een notulist in zitten?

• Een koffiemoment met jouw buren?
• Tafel, stoelen, koffie, misschien wat lekkers?
• Een BBQ?
• Een buurman of buurvrouw helpen?
• Een perkje opknappen?
Zie www.burendag.nl om ideeën op te doen en adviezen over de
organisatie en uitvoering. Het kan zo groot en zo klein zijn als u wilt!

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
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Redactie
Aad Koedijk (eindredactie)
Hilbert Hamberg
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl

Zaterdag 21 september in ’t Veerhuis

“IK, JIJ, WIJ(K)FEEST!!”

Er kan en mag worden gedanst! Maar er is meer!
Groenwandelingen 2019
Ook in 2019 organiseert de Groengroep van Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard 4 groenwandelingen,
gespreid over de seizoenen en onze wijken. In 2018 werd vooral duidelijk dat er veel en gevarieerd groen in
onze wijken te vinden is en werd er uitleg gegeven over de beeldbestekken die de gemeente hanteert voor het
onderhoud. In 2019 ligt het accent vooral op de verscheidenheid aan bomen, struiken en heesters.
De eerste wandeling was op donderdag 25 april en ging
door de wijk Hoog Zandveld. (Deze wandeling en de
andere wandelingen in 2019 stonden aangekondigd
in de Molenkruier.) Verder zijn er wandelingen geweest
op donderdag 20 juni en 22 augustus jl.
Bewoners zijn van harte welkom om mee te lopen! De
laatste van dit jaar is op donderdagmiddag 3 oktober
om 14.00 uur. Verzamelen bij Buurtplein Zuid, aanmelden
kan via info@wijkplatformhzl.nl

Korte beschrijving
van de voorzittersfunctie
Het is een leuke en interessante functie met veel contacten binnen Nieuwegein inclusief de gemeente,
MOvactor en de wijkagent; een functie die natuurlijk wel tijd kost. Een voorzitter vereenzaamt niet snel!
De vormgeving van de functie en, in overleg met het bestuur en de leden van het wijkplatform, de werkwijze
van het wijkplatform, bepaalt u grotendeels zelf.

Doelstellingen van deze wandelingen zijn: meer bewoners
betrekken bij het groen, genieten van het groen, uitleg
geven over het groen en de wijkbewoners actiever laten
meedenken over buurt en wijk en de bewoners duidelijk
maken dat de gemeente en het wijkplatform open staan
voor bewonersinitiatieven.
Wijkplatform HZL staat voor leefbaarheid, veiligheid,
sociale samenhang en bewonersparticipatie in haar drie
wijken. Om het groen onder de aandacht te brengen en
ook, waar nodig, te verbeteren, heeft het wijkplatform
haar Groengroep opgericht met leden, vrijwilligers en
bewoners.
Bij terugkomst zijn de deelnemers uitgenodigd voor een
kopje koffie of thee.

Het huidige platform bestaat uit 3 bestuursleden waarvan twee aftredend (de voorzitter en de secretaris), 6 leden
en drie vrijwilligers waarvan één aftredend (de notulist). Het wijkplatform vergadert openbaar 5-6 keer per jaar.
Daarnaast zijn er kleine, specifieke vergaderingen en werkgroepen. Er is een Groengroep, geleid door ons lid
Theo Kleijer, die 4 keer per jaar een groenwandeling, ook (juist ook!) voor bewoners, organiseert. En als het
wijkplatform evenementen organiseert, wordt er een evenementwerkgroep ingericht.
Het wijkplatform geeft 3-4 keer per jaar het Wijknieuws uit, dat huis-aan-huis in de drie wijken wordt verspreid.
(De distributie is uitbesteed. Er is een professionele opmaakster. Er is waarschijnlijk een hoofdredacteur ad
interim en het eindredacteurschap wordt zo nodig ook voorlopig voortgezet.)
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Colofon
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Zoals eerder gemeld zat een groot wijkfeest als Festival Lentekriebels er in 2019 helaas niet in. Niet alleen
door het vele werk dat dit met zich meebrengt, maar vooral omdat de financiële risico’s te groot waren. Een
aantal subsidiënten/fondsen haakten eenmalig of definitief af. Maar we laten het er niet bij zitten!
Wat dan wel
Direct hadden we het voornemen wel iets te organiseren
in 2019, maar kleiner dan Lentekriebels. We staan
immers voor de sociale samenhang in onze wijken! Het
wijkplatform en ’t Veerhuis sloegen de handen ineen en
wat we creëerden is het IK, JIJ, WIJ(K)FEEST HZL!!
Het wijkplatform is heel blij met deze samenwerking
en sponsoring!
Een feest voor bewoners (dit jaar alleen 18+ en 18++)
van HZL. In ’t Veerhuis: in de bar/het restaurant, een
grote ruimte in drieën gedeeld. Een dansruimte met
DJ Marview, uit de wijk Hoogzandveld (hoe leuk is dat!),

een ontmoeting/praat/drankje-plek, en een pubquiz in
de derde ruimte.
Marview draait vooral muziek uit de 70’s, 80’s en 90’s.
Misschien wat Nederlandstalige muziek tussendoor,
maar dance laat hij op ons verzoek achterwege.
18+/18++ tenslotte! Verzoeknummers doet hij ook!
Leni Mook, die veel quiz-ervaring heeft in Dorpshuis
Vreeswijk, verzorgt bij ons de pubquiz. Hoe mooi is dat!
De toegang is gratis, er is 18+-beoordeling aan de deur
en er is van WPHZL een gratis welkomstdrankje voor de
bezoekers. Drankjes daarna zijn voor eigen rekening.
verder op pagina 3

Voorzitter, secretaris en notulist gezocht
voor Wijkplatform HZL

Burendag
Zaterdag 28 september 2019 is het Burendag, een initiatief van
het Oranjefonds en Douwe Egberts.

Zoals bekend stapt Aad Koedijk na ruim 4 jaar op als voorzitter van wijkplatform HZL. Dit wegens verhuizing
naar een andere wijk. Dat betekent dat ook de huidige notulist, Joke Koedijk, opstapt. Daarnaast is onze secretaris
nog slechts statutair secretaris en niet meer effectief secretaris. Op dit moment zijn er dus drie vacatures, die
nog niet zijn ingevuld.

Het wijkplatform vergadert 5 à 6 keer per jaar, dat zijn
openbare vergaderingen.

veel steun van de gemeente en met andere partners
zoals MOvactor en de wijkagent, maar ook andere
vrijwilligersorganisaties.
Zo ondersteunde het wijkplatform o.a. de realisatie van
de jeu-de-boules-banen bij Bakenmonde en speelpleinen aan de Benedenmonde, Bovenmonde en bij
Stokroos/Akelei. Ook de JOP bij het Lotusplantsoen
kwam er mede met onze steun. We hebben ook
bewoners begeleid in een reeks gesprekken met Albert
Heijn om de licht-overlast van het led-reclamescherm
in de “donkere uren” tot acceptabele proporties terug te
brengen. We organiseerden en faciliteerden een bewonersavond in Buurtplein Zuid voor 2 bewoners omgeving
Henri Dunantlaan ten behoeve van de presentatie aan
omwonenden van het burgerinitiatief om de verkeersoverlast (snelheid en geluid) te verminderen.
Zomaar een greep uit onze activiteiten. (Meer kunt u
lezen in de vergadernotulen en het jaarlijkse inhoudelijke en activiteitenverslag op onze website. Zie www.
wijkplatformhzl.nl)

Het wijkplatform is er primair om de leefbaarheid, de
veiligheid, de sociale samenhang en de bewonersparticipatie te verbeteren, aan te moedigen en te ondersteunen. Dat doen we in nauwe samenwerking en met

Meld u aan als voorzitter, secretaris of notulist. Ik ga als
waarnemend voorzitter graag met u in gesprek!
Info@wijkplatformhzl.nl of 06-50625144. De tijd dringt,
want als voorzitter ben ik bijna weg!

Dit maakt het lastig om het wijkplatform effectief en
efficiënt verder te laten functioneren.
Het wijkplatform zoekt naarstig naar nieuwe werkwijzen
om het wijkplatform te laten blijven functioneren, maar
zonder bezetting van de 3 vacatures is dat erg lastig!
Oproepen in de wijken hebben helaas nog niets
opgeleverd, ondanks dat we onze partners hebben
gevraagd mee te denken/helpen.

We vragen dus nogmaals aan onze wijkbewoners
om in actie te komen. Het is het belang van alle
bewoners in HZL: zo’n 2.900 huishoudens.
Daar moet toch een voorzitter in zitten? Daar
moet toch een secretaris in zitten? Daar moet
toch een notulist in zitten?

• Een koffiemoment met jouw buren?
• Tafel, stoelen, koffie, misschien wat lekkers?
• Een BBQ?
• Een buurman of buurvrouw helpen?
• Een perkje opknappen?
Zie www.burendag.nl om ideeën op te doen en adviezen over de
organisatie en uitvoering. Het kan zo groot en zo klein zijn als u wilt!

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
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Zaterdag 21 september in ’t Veerhuis

“IK, JIJ, WIJ(K)FEEST!!”

Er kan en mag worden gedanst! Maar er is meer!
Groenwandelingen 2019
Ook in 2019 organiseert de Groengroep van Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard 4 groenwandelingen,
gespreid over de seizoenen en onze wijken. In 2018 werd vooral duidelijk dat er veel en gevarieerd groen in
onze wijken te vinden is en werd er uitleg gegeven over de beeldbestekken die de gemeente hanteert voor het
onderhoud. In 2019 ligt het accent vooral op de verscheidenheid aan bomen, struiken en heesters.
De eerste wandeling was op donderdag 25 april en ging
door de wijk Hoog Zandveld. (Deze wandeling en de
andere wandelingen in 2019 stonden aangekondigd
in de Molenkruier.) Verder zijn er wandelingen geweest
op donderdag 20 juni en 22 augustus jl.
Bewoners zijn van harte welkom om mee te lopen! De
laatste van dit jaar is op donderdagmiddag 3 oktober
om 14.00 uur. Verzamelen bij Buurtplein Zuid, aanmelden
kan via info@wijkplatformhzl.nl

Korte beschrijving
van de voorzittersfunctie
Het is een leuke en interessante functie met veel contacten binnen Nieuwegein inclusief de gemeente,
MOvactor en de wijkagent; een functie die natuurlijk wel tijd kost. Een voorzitter vereenzaamt niet snel!
De vormgeving van de functie en, in overleg met het bestuur en de leden van het wijkplatform, de werkwijze
van het wijkplatform, bepaalt u grotendeels zelf.

Doelstellingen van deze wandelingen zijn: meer bewoners
betrekken bij het groen, genieten van het groen, uitleg
geven over het groen en de wijkbewoners actiever laten
meedenken over buurt en wijk en de bewoners duidelijk
maken dat de gemeente en het wijkplatform open staan
voor bewonersinitiatieven.
Wijkplatform HZL staat voor leefbaarheid, veiligheid,
sociale samenhang en bewonersparticipatie in haar drie
wijken. Om het groen onder de aandacht te brengen en
ook, waar nodig, te verbeteren, heeft het wijkplatform
haar Groengroep opgericht met leden, vrijwilligers en
bewoners.
Bij terugkomst zijn de deelnemers uitgenodigd voor een
kopje koffie of thee.

Het huidige platform bestaat uit 3 bestuursleden waarvan twee aftredend (de voorzitter en de secretaris), 6 leden
en drie vrijwilligers waarvan één aftredend (de notulist). Het wijkplatform vergadert openbaar 5-6 keer per jaar.
Daarnaast zijn er kleine, specifieke vergaderingen en werkgroepen. Er is een Groengroep, geleid door ons lid
Theo Kleijer, die 4 keer per jaar een groenwandeling, ook (juist ook!) voor bewoners, organiseert. En als het
wijkplatform evenementen organiseert, wordt er een evenementwerkgroep ingericht.
Het wijkplatform geeft 3-4 keer per jaar het Wijknieuws uit, dat huis-aan-huis in de drie wijken wordt verspreid.
(De distributie is uitbesteed. Er is een professionele opmaakster. Er is waarschijnlijk een hoofdredacteur ad
interim en het eindredacteurschap wordt zo nodig ook voorlopig voortgezet.)
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Zoals eerder gemeld zat een groot wijkfeest als Festival Lentekriebels er in 2019 helaas niet in. Niet alleen
door het vele werk dat dit met zich meebrengt, maar vooral omdat de financiële risico’s te groot waren. Een
aantal subsidiënten/fondsen haakten eenmalig of definitief af. Maar we laten het er niet bij zitten!
Wat dan wel
Direct hadden we het voornemen wel iets te organiseren
in 2019, maar kleiner dan Lentekriebels. We staan
immers voor de sociale samenhang in onze wijken! Het
wijkplatform en ’t Veerhuis sloegen de handen ineen en
wat we creëerden is het IK, JIJ, WIJ(K)FEEST HZL!!
Het wijkplatform is heel blij met deze samenwerking
en sponsoring!
Een feest voor bewoners (dit jaar alleen 18+ en 18++)
van HZL. In ’t Veerhuis: in de bar/het restaurant, een
grote ruimte in drieën gedeeld. Een dansruimte met
DJ Marview, uit de wijk Hoogzandveld (hoe leuk is dat!),

een ontmoeting/praat/drankje-plek, en een pubquiz in
de derde ruimte.
Marview draait vooral muziek uit de 70’s, 80’s en 90’s.
Misschien wat Nederlandstalige muziek tussendoor,
maar dance laat hij op ons verzoek achterwege.
18+/18++ tenslotte! Verzoeknummers doet hij ook!
Leni Mook, die veel quiz-ervaring heeft in Dorpshuis
Vreeswijk, verzorgt bij ons de pubquiz. Hoe mooi is dat!
De toegang is gratis, er is 18+-beoordeling aan de deur
en er is van WPHZL een gratis welkomstdrankje voor de
bezoekers. Drankjes daarna zijn voor eigen rekening.
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