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Kerstmarkt Winkelcentrum Hoogzandveld
Ook dit jaar hebben het wijkplatform en de winkeliersvereniging het initiatief genomen voor een kerstmarkt.
De kerstmarkt staat op 17 december van 11.00-16.00 uur op winkelcentrum Hoogzandveld.
De belevenissen op de kerstmarkt zijn onder meer:
• Levende kerststal
• Een kleurwedstrijd voor kinderen in diverse leeftijdsklassen en, nieuw dit jaar, ook voor volwassenen(!);
de prijsuitreiking van deze strijd der kleurders vindt
plaats op de kerstmarkt door wethouder Hans Adriani
• Uitgifte van een presentje van wijkplatform en
winkeliersvereniging
• Koor RefreshSing
• Chocolademelk en glühwein
• Draaiorgel
• Diverse kraampjes verdeeld over het winkelcentrum.

Er wordt nog met andere attracties onderhandeld.
Bovenal: De organisatoren bieden u een aantrekkelijke
gelegenheid om uw buren te ontmoeten!
In dit wijknieuws vindt u de kleurplaat die bij de kerstmarkt hoort. Op de kleurplaat staan de inleveradressen
vermeld. Een jury uit het wijkplatform bepaalt de
winnaars. Een extra kleurplaat kunt u desgewenst
ophalen bij de inleveradressen (Kwalitaria Hoogzandveld en Keurslager Wim de Graaf). Over de prijsuitreiking worden de (ouders van de) winnaars vooraf
telefonisch geïnformeerd. Er zijn vier leeftijdsklassen:
0-4 jaar, 5-8 jaar, 9-12 jaar en volwassenen.

Van de voorzitter
Met deze 3e uitgave van Wijknieuws in 2016 en met 17 december a.s. de kerstmarkt
sluiten we dit jaar bijna af. Een jaar waarin we weer druk genoeg zijn geweest en
waarin het niet eenvoudig bleek op numerieke sterkte te blijven. Eén lid moest afscheid nemen om gezondheidsredenen. Een ander lid neemt per 1 januari afscheid,
onder meer wegens toenemende drukte op het werk. Gelukkig hebben we ook versterking gevonden in de persoon van Theo Kleijer, een groenexpert die vanuit het wijkplatform de door ons, sinds de wijkschouw van november vorig jaar, gewenste Groengroep
gaat organiseren en trekken.
Een Groengroep die structureel en planmatig het groen in onze wijken (en wellicht het stadspark) vanuit
deskundigheid op kwantiteit, kwaliteit en staat van onderhoud beoordeelt. Aardig en gunstig detail is, dat Theo
zeer op de hoogte is met de door de gemeente gehanteerde beeldbestekken die maatgevend zijn voor de opdrachten
aan de onderhoudsaannemers. De precieze rol van de Groengroep hebben we nog niet bepaald, maar ik denk
dat we ongeveer het volgende voor ogen hadden in november 2015:
• Structureel de toestand van het groen in de wijken HZL volgen
• Op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen en van onderhouds-ontwikkelingen vanuit de invalshoeken
leefbaarheid, veiligheid, schoonheid en duurzaamheid
• Daarover meedenken met de gemeente en/of Rijkswaterstaat (zoals het wijkplatform dat al bij Bossenwaard,
het stadspark, de bomen bij de Koninginnensluis, het bos bij Wilgenroos/Geinoord en de Proevtuin heeft gedaan)
• Over de Groengroep-activiteiten en bevindingen terugrapporteren in het wijkplatform
• Mogelijk het organiseren van “groenwandelingen” voor bewoners van de wijken HZL
• En af en toe een artikel voor het Wijknieuws.
In 2016 hebben we bewonersinitiatieven in toenemende mate ondersteund en gefaciliteerd, overigens altijd in
samenwerking met partners als de gemeente, en dat was succesrijk. Succesrijk voor het wijkplatform? Ook, maar
vooral succesrijk voor de HZL-gemeenschap. En daar zetten we in 2017 nog meer op in.

Experiment
openbare
afvalbakken
Over dit gemeentelijke experiment
berichtten wij u eerder. In de
Molenkruier van 9 november lazen
wij, dat een ruime meerderheid in
de Gemeenteraad een motie
steunde: het experiment moet
worden gestaakt.
Afvalbakken moeten worden
teruggeplaatst. “Het verwijderen
van afvalbakken staat haaks op het
beleid de openbare ruimte netjes
en schoon te houden.” “De
besparing staat niet in verhouding
tot de nadelige bijeffecten.” Bij het
schrijven van dit artikel is nog niet
bekend wat de wethouder met de
motie doet.
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Als voorzitter wil ik de samenwerkingsbenadering van het wijkplatform benadrukken. We zitten aan tafel met bewoners, gemeente,
politiek, politie, soms Rijkswaterstaat en andere relevante partijen.
Ook zijn de winkeliers in Hoogzandveld, andere ondernemers in de
wijk, kerk De Rank, de Brede School, MOvactor, Buurt- en Zorgplein Zuid, Fair’s, woningcorporaties (opsomming in willekeurige
volgorde en vast onvolledig) belangrijk voor ons, en belangrijk voor
de wijken waar we “het voor doen”. Als wijkplatform vermijden
wij polarisatie. We proberen het, met gevoel voor realisme en
relativering, met elkaar eens te worden over te bereiken doelen
om vervolgens in samenwerking het doel succesvol te realiseren.
Dat is dit jaar heel goed gelukt met bijvoorbeeld de jeu-de-boulesbanen bij Bakenmonde en met het heringerichte speelpleintje
aan Benedenmonde (voorbeelden van zeer geslaagde bewonersinitiatieven) en deze koers zullen we in 2017 voortzetten.
Namens het wijkplatform wens ik u fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling. Wij hopen u te ontmoeten op de kerstmarkt en we
hopen u in actie te zien op Lentekriebels 2017 (zie elders in deze
wijkkrant)!
Aad Koedijk

Kerstactiviteiten in HZL
Naast de kerstmarkt op 17 december, zie elders in dit Wijknieuws, zijn er meer
kerstactiviteiten deze decembermaand. MOvactor werkt aan een boekje met de
titel “Kerst vier je samen” met een inventarisatie van kerstactiviteiten in
Nieuwegein.
In Woonzorgcentrum Vreeswijk (Lekboulevard 10) is op dinsdag
20 december om 15.00 uur een kerstviering met medewerking van
koor de Cantorij.
In kerk De Rank (Lupinestraat 11) vinden meerdere activiteiten plaats:
• Kinderkerstfeest: groot en klein, jong en oud vieren samen kerst,
op zaterdag 24 december om 18.30 uur
• Kerstavond: Op zaterdag 24 december om 22.00 uur viering van
de geboorte van het Kind, met medewerking van koor de Cantorij
• Op kerstmorgen, zondag 25 december om 9.30 uur viering van de
geboorte van het Kind.

Speelpleintje Benedenmonde heringericht
en officieel geopend
Op vrijdagmiddag 11 november jl. werd het speelpleintje aan de Benedenmonde officieel geopend door
wethouder Martijn Stekelenburg. De wethouder verrichtte, na een korte toespraak, de aftrap.
Het speelplein werd veel gebruikt, maar paste eigenlijk
slecht bij het speelgedrag van de kinderen en het gaf
ook overlast bij omwonenden. Vier moeders sloegen de
handen ineen en kwamen tot een nieuw ontwerp. Dat
was een serieuze herinrichting met een prijskaartje. Ze
zochten samenwerking met de sociaal programmeur
van de gemeente (inmiddels wijkcoördinator) Els
Reinking en wijkplatform HZL. Els hielp ze met allerlei
formele en organisatorische zaken en met crowdfunding om de ideeën te realiseren. Het wijkplatform
ondersteunde het initiatief financieel (evenals de
gemeente, Mitros, RABO Stimuleringsfonds, Rob en
Clement, een anonieme donatie en Groenrijk Baars met
een aanzienlijke korting op het groen) en faciliteerde
het financiële proces door de financiële stromen via
haar stichting (een rechtspersoon) te laten lopen,
waardoor de geldschieters volgens de geldende regels

Initiatiefnemers krijgen een bloemetje

hun donaties konden overmaken en het huishoudboekje op orde was. Ook voor de dames was het prettig dat
het financiële proces in goede handen was.
En nu is het klaar. De aanwezige speeltoestellen,
afvalbak en bank zijn verplaatst. De wipkip is vervangen
door een nieuwe, veilige wip. En het vrijgekomen
middenterrein van het plein: daar staan nu 2 pannadoelen en er is een mooi, transparant en geluidsarm
hek geplaatst om te voorkomen dat ballen en kinderen
zo maar de, vrij druk bereden, straat, kunnen oprollen
of ophollen. De veiligheid is dus ook aanmerkelijk
verbeterd.
De initiatiefnemers mogen trots zijn op hun resultaat en
zijn er erg blij mee. Het is weer een prachtig voorbeeld
van de uitwerking van een bewonersinitiatief.

De aftrap door de wethouder

Een panna-doeltje en balvanghek
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Renovatie huurwoningen van a.s.r. vastgoed
vermogensbeheer in Hoog Zandveld
Eigenaar a.s.r vastgoed vermogensbeheer gaf BAM
Woningbouw in december 2015 de opdracht een
onderzoek te doen naar de huidige status van de huurwoningen in de wijk Hoog Zandveld en naar de
mogelijkheden van verduurzaming, zegt Ruben Buist.
Hij is werkvoorbereider bij BAM en voor dit project
contactpersoon.
En kijk nu eens: er wordt sinds medio september 2016
volop gewerkt aan de renovatie van 90 woningen. Die
bevinden zich in woonblokken met alleen huurwoningen. BAM heeft dit fase 1 genoemd. Voor de woonblokken uit fase 2 is BAM in oktober 2016 gestart met het
benaderen van de particuliere woningeigenaren. BAM
onderzoekt hoe zij tegenover renovatie staan. Als
woningeigenaren mee willen doen aan renovatie,
kunnen ook de huurwoningen in dat woonblok gerenoveerd worden.
Terug naar fase 1. Ruben zegt dat vanaf het begin de
bewoners betrokken zijn bij dit omvangrijke project. Hun
wensen zijn geïnventariseerd en samengebracht met de
resultaten van het meer technische onderzoek. Er is een
bewonerscomité samengesteld waarmee meerdere
bijeenkomsten zijn gehouden. Uiteindelijk stemde 80%
van de bewoners in met het renovatievoorstel.
Het voorstel dat BAM voor de renovatie heeft gedaan, is
gericht op het comfortabeler en energiezuiniger (energielabel A) maken. De energetische verbeteringen
worden behaald door het isoleren van dak, kruipruimte,
spouwmuren en lateien, het plaatsen van HR++ glas en
het installeren van een CO2-gestuurd mechanisch
ventilatiesysteem. Dit systeem zorgt voor de afvoer van
de juiste hoeveelheid (vervuilde en vochtige) lucht uit
de woning. Die lucht wordt vervangen door een constante aanvoer van verse buitenlucht. “In de woonkamer zorgt een sensor voor de juiste aan- en afvoer en in
de keuken en badkamer kan de bewoner dit zelf
regelen”, zegt Ruben Buist.
Naast de maatregelen om de woning tot label A te
brengen, heeft a.s.r. er voor gekozen ook zonnepanelen
te installeren. Hiermee worden de woningen nog
duurzamer en is de energiebesparing voor de huurders
nog hoger.
Op Ridderspoor 13 is een modelwoning ingericht en op
de website www.mijnwijkhoogzandveld.nl staat de
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Aanblik voor de renovatie

actuele stand van zaken en andere informatie. “Men
kan zich op de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief”, sluit Ruben Buist af.
Ervaringen van bewoners
De redactie vroeg de familie Wieffering, bewoners van
de eerste gerenoveerde woning, naar hun ervaringen.
“We zagen er erg tegen op”, zeggen Henk en Anneke,
“maar het is allemaal erg meegevallen. De meeste
overlast hadden we, ondanks de uitgereikte oordopjes,
van het vervangen van de voegen in de buitenmuren.
En van het boren van een paar gaten voor het nieuwe
ventilatiekanaal door de vloeren van de zolder en eerste
verdieping naar de keuken.”
“Vooraf hebben we de nodige informatie en een planningschema gekregen waarin vermeld stond wat er
wanneer zou gebeuren. De hele renovatie van ons huis
duurde van 19 september tot 14 oktober. Daarna
moesten er nog wat kleine dingen gebeuren maar op
24 oktober was alles klaar.”
Wat is er nu allemaal gebeurd, vragen we? Henk
antwoordt: “Er zijn nieuwe dakpannen met dakraam,
isolatieplaten, nieuwe dakgoten en afvoerpijpen aangebracht. Verder hebben we op het dak 8 zonnepanelen
waarvoor op zolder een omvormer is aangebracht. Van
buiten af bekeken is dit alles het meest spectaculair. In
de kruipruimten zijn isolatiechips gespoten. Maar dit is
net als de isolatie van de spouwmuren niet zichtbaar.
Dat geldt ook voor de nieuwe ramen met HR++ glas.
Maar het voelt als een nieuw huis, van boven tot
beneden.”
Henk en Anneke vinden het een grote verbouwing met
veel mensen over de vloer. Maar gelukkig waren de
meeste werkzaamheden buitenshuis. Ze waren onder
de indruk van de professionele aanpak van de renovatie. Het was een geoliede machine ondanks de vele
werklieden die erbij betrokken waren.
Hun woning is opgewaardeerd van energielabel E naar
label A. De verwachting is dat de energiebesparing voor
hun hoekwoning op E 103 per maand uitkomt en dat
de huurverhoging ongeveer E 43 per maand bedraagt.
Dat kan de bewoners een voordeel opleveren van E 60
per maand. Al met al een mooi resultaat! “Het viel
achteraf gelukkig mee, maar we zijn dankbaar en blij
dat het nu klaar is.”

Aanblik na de renovatie

De trotse huurders

Van onze wijkagenten:
Boeven vangen of verjagen
De politie Nieuwegein is druk met boeven in de gaten houden.
Veel criminelen zijn bekenden van de politie en er wordt op
hen gelet. Dat vinden ze niet zo leuk. Daarom gaan ze hun heil
elders zoeken.
Regelmatig worden Nieuwegeinse criminelen aangehouden in
plaatsen buiten Nieuwegein, van Friesland tot Brabant. Daar is
Nieuwegein niet trots op, maar het heeft wel als voordeel, dat het
aantal woninginbraken in Nieuwegein vergeleken met eerdere jaren
laag is. De cijfers laten zien dat in basisteam Lekpoort (Nieuwegein,
Houten, Vianen) tussen 1 januari en 7 november 350 diefstallen uit
woningen zijn gemeld, waarvan 153 pogingen (44%). Het is door
de grote hoeveelheid pogingen duidelijk dat er een nieuwe groep
inbrekers in opkomst is. Iedere inbraak is inbreuk op de veiligheid
van inwoners en is er één te veel. Dus zijn de wijkagenten al weer
druk aan het zoeken naar deze nieuwe groep.

U mag meehelpen. Dat kan door lid te worden van Burgernet.
Nog beter is om direct 112 te bellen wanneer u onbekende jongens
in de straat of de brandgang ziet rondkijken. Regelmatig worden
er inbrekers op heterdaad gepakt. Dat gebeurt in 80% van de
gevallen doordat iemand iets niet vertrouwt en 112 belt. U zult niet
de eerste zijn die wordt beloond met een bos bloemen van de
politie omdat uw melding heeft geholpen een crimineel te vangen.
U mag natuurlijk ook bellen bij andere verdachte situaties.

DAAR VANG JE

Nextdoor - tips
In HZL is Nextdoor (zie ook het
Wijknieuws van september 2016)
alleen ingevoerd in Hoog Zandveld
en Lekboulevard. Als iemand,
bijvoorbeeld uit Lekboulevard,
een bericht plaatst op Nextdoor,
gebeurt het wel eens dat er
reacties komen uit Vianen.
Dat zit zo: de wijken Oude Stad,
Zederik en De Hagen in Vianen
zijn aangrenzende wijken van
Lekboulevard en ook actief op
Nextdoor. Nu (medio november
2016) nog maar met in totaal 47
leden, maar dat ledental zal, naar
verwacht mag worden, groeien.
Als degene die een bericht vanuit
Lekboulevard heeft verstuurd één
of meerdere van de genoemde
wijken in Vianen op “AAN” heeft
staan, kan vervolgens iedereen
reacties uit Vianen ontvangen.
U kunt hier keuzes in maken.
Hoe? Klik op:
• het pijltje rechts in de groene
balk
• instellingen
• buurten in de omgeving
• lijst van buurten in de omgeving
personaliseren
• Oude Stad, Zederik en De Hagen
kunnen nu, als u dat wilt,
op “UIT” worden gezet.
Een kijkje bij “Instellingen” kan
zeker ook interessant zijn voor
mensen die menen te veel berichten via Nextdoor te ontvangen.
Het zou immers jammer zijn als
mensen om die reden afhaken,
terwijl men daar zelf invloed op
kan uitoefenen.

Tenslotte nòg een tip: kies als
antwoord op een binnengekomen
bericht ook eens voor een
“Privébericht” in plaats van een
“Reactie”. Dat beperkt een
facebook-achtig karakter van
het berichtenverkeer.
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Overlegdata
De reguliere vergaderingen van
Wijkplatform HZL worden volgend
jaar gehouden op:
• 25 januari
• 8 maart
• 19 april
• 7 juni
• 30 augustus
• 11 oktober
• 29 november
2018
• 17 januari
Onze standaard vergaderdag is
woensdag. De vaste vergaderlocatie is Buurtplein Zuid (Ratelaar).
Vaste aanvangstijd is 20.00 uur.
Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.
Om u netjes te kunnen ontvangen
stellen we het op prijs als u zich
van te voren even aanmeldt. Dat
kan via info@wijkplatformhzl.nl.
Voor een goede vergaderorde:
mocht u voor een specifiek agendapunt komen of mocht u een
agendapunt willen indienen,
verzoeken wij u dit eveneens van
te voren te laten weten.De vergaderagenda wordt in het algemeen
circa 1-2 weken voor de vergaderdatum gepubliceerd op onze
website: www.wijkplatformhzl.nl.
Bij onze vergaderingen zijn doorgaans, naast de leden van het
wijkplatform, aanwezig de wijkagenten (Marleen van Velzen, Yolanda
van Elteren, alleen aan het begin),
de accountmanager openbaar
domein van de gemeente (Micha
Giltay, doorgaans het eerste uur),
wijkwethouder Hans Adriani (tenzij
er raads-vergadering of een
relevante commissievergadering
is), onze gemeentelijke wijkcoördinator Els Reinking, onze notulist,
onze vrijwilligers (afhankelijk van
onze en hun agenda) en eventueel
specialisten op een bepaald
onderwerp.
Noot: het is mogelijk dat in het
vergaderschema wijzigingen
worden doorgevoerd doordat het
wijkplatform het komende half jaar
meer naar u toe wil komen; zie
elders in deze wijkkrant.
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HET BEWONERSEVENEMENT
LENTEKRIEBELS, een evenement
voor èn met bewoners
Dit evenement wordt georganiseerd door Wijkplatform HZL en zal
zich afspelen op en rond winkelcentrum Hoogzandveld op zaterdag
20 mei 2017. Het is de bedoeling er een veelzijdig evenement van
te maken vóór, maar ook dóór u, bewoners van Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard dus.

Vrijwilligers gezocht!
Voor dit evenement zoeken wij vrijwilligers die ons team
kunnen helpen met de opbouw en afbouw van het evenementsterrein, dat is dus vooral voor en na het evenement.
Aanmelden kan via info@wijkplatformhzl.nl.

VOORTS ZIJN WE, NA DE EERSTE AANMELDINGEN, OP ZOEK NAAR
MEER “KUNSTZINNIGE EN CULTURELE TALENTEN” IN ONZE
WIJKEN. TALENTEN VOOR PODIUMKUNST OP ALLERLEI GEBIEDEN.
Dat kan beeldende kunst zijn (bijvoorbeeld (aquarel)schilderen,
silhouet knippen, sneltekenen), muziek (solo/gezelschap, instrumentaal/vocaal), muziektheater, toneel/theater/drama, dans, cabaret,
goochelen/illusie, jongleren, letteren (bijvoorbeeld sneldichten),
audiovisuele kunst of cultureel erfgoed (bijvoorbeeld ringsteken,
folklore / tradities). Deze opsomming is wat ons betreft niet volledig,
eerder richting-gevend voor waar we naar op zoek zijn.
Wijkplatform HZL verzoekt deze talenten zich te melden: contactgegevens, korte beschrijving/toelichting talent, zo mogelijk vergezeld
van een foto, filmpje en/of geluidsfragment (of een link naar bijvoorbeeld youtube of facebook). Dit kan naar info@wijkplatformhzl.nl. Wij
kijken reikhalzend uit naar uw/jouw reactie!

Verkeersveiligheid in Lekboulevard:
een prijsvraag!
Het wijkplatform is in nauw overleg met de gemeente om de verkeersveiligheid in Lekboulevard te verbeteren
en de verkeersoverlast te verminderen. In ons vorige Wijknieuws hebben we u hierover uitgebreid geïnformeerd.
Er zijn al verbeteringsafspraken gemaakt of zelfs al doorgevoerd, maar er zijn ook complexe problemen die
meer analyse, uitzoekwerk en creativiteit vergen. Hiervoor is een werkgroep geïnstalleerd met bewoners van
Lekboulevard, vertegenwoordigers van het wijkplatform en de gemeente.
We willen onder meer de enorme geluidsoverlast van tourmotoren
in sommige delen van Lekboulevard zien te beteugelen. Er zijn
nogal wat bewoners die dit “door handhaving” willen oplossen,
maar dat is niet een reële mogelijkheid. We bekijken of we de
routes kunnen verleggen (ingewikkeld!), maar kijken ook naar
gedragsverandering. We willen op een paar plaatsen een gedragsbeïnvloedend bord plaatsen: U bent hier te gast. We verzoeken
creatieve lezers hiervoor een ontwerp te maken: Vorm van het
bord, illustratie en/of kleur, tekst, wijze van plaatsing.

Om u een idee te geven: dit is niet het bord
dat wij bedoelen

U kunt uw ideeën, liefst in de vorm van een ontwerp, bij ons
indienen via info@wijkplatformhzl.nl. Doet u dat vóór 15 januari
2017. De werkgroep is jury en bepaalt de winnaar. De prijs,
beschikbaar gesteld door het wijkplatform, is een wijnpakket.
En o ja: u doet dat niet voor het wijkplatform, maar voor de
leefbaarheid en de veiligheid in de wijk!

Rattenoverlast
in de wijk
De wijkcoördinator van de gemeente heeft zich
intensief ingezet om het rattenprobleem in Zandveld
en Lekboulevard (zie ook Wijknieuws van afgelopen
september) terug te dringen.
In samenwerking met de afdeling Beheer zijn de dieren
vanaf het landje bij de balkenloods aan de Handelskade verhuisd: de pony is in Maartensdijk en de geiten
zijn bij Sublime geplaatst. Deze dierenopvang gaat de
dieren herplaatsen en haalt ze weer terug als ze niet
goed verzorgd worden.
Het bedrijf Accuraat (plaagdierbestrijding) is druk bezig
met rattenbestrijding, ook op het landje. Een probleem
daarbij is dat het landje af en toe betreden wordt door
onbevoegden en er vangpijpen zijn vernield door
vandalen. Ook op andere plaatsen waar ratten zijn
gesignaleerd, zijn vangpijpen geplaatst. Vrijdagmiddag
worden de vangpijpen gedeactiveerd en maandagmorgen weer geactiveerd. Dit is nodig om te voorkomen dat
in de weekends levende ratten worden afgeschrikt door
de geur van ontbindende rattenlijken.
Een bewoner heeft op Nextdoor Lekboulevard een
oproep geplaatst aan buurtbewoners om waakzaam te
zijn en het via 112 te melden als er onbevoegden op

het landje zijn. Accuraat vangt hier en daar ook ratten
onder huizen en in tuinen.
Bewoners in de probleembuurten hebben van de
gemeente een buurtbericht gekregen met de stand van
zaken, de maatregelen en adviezen (zoals bijvoorbeeld
het niet voeren van vogels komende winter).
De gemeente heeft een (tijdelijk) bord met de tekst
“i.v.m. rattenoverlast geen eenden voeren” bij de vijver
(nabij de kruising Jachtmonde / Lijsterbesstraat)
geplaatst.
Accuraat is in overleg geweest met collega-plaagdierbestrijders of de aanpak nog geïntensiveerd moet
en kan worden. Omdat er sinds 27 oktober geen
meldingen meer zijn ontvangen, gaat de bestrijding
echter voort op de ingeslagen weg.
Mocht u ratten signaleren, meldt u dit dan via telefoonnummer 14030. Dit vergroot o.a. het inzicht in waar
nog probleemgebieden liggen.
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Vervolg burgerinitiatief
Henri Dunantlaan

Colofon

In het vorige wijknieuws van september hebben wij u geïnformeerd
over de actie van een tweetal bewoners om een burgerinitiatief te
gaan opstellen over de verkeersproblemen op de Henri Dunantlaan
in Hoog Zandveld. De bewoners hebben inmiddels een onderzoek
naar een aantal soortgelijke wegsituaties in Nieuwegein afgerond.
De inrichting van die wegdelen en het gebruik daarvan zijn in een
verslag in beeld gebracht.
Al werkende ontdekten deze bewoners, dat het beter is om eerst
met de politiek (partijfracties) en het bestuur (wethouders) in
gesprek te gaan. Inmiddels zijn er gesprekken met een paar
fracties geweest en ook met de wethouders Snoeren en Adriani.
De gesprekken met de fracties zijn nog gaande. Het is de bedoeling
om na afronding daarvan een bewonersbijeenkomst te organiseren.
Het wijkplatform HZL zal deze bijeenkomst faciliteren.

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

Wijkplatform HZL komt naar u toe
Wijkplatform HZL is nu zo’n 20 maanden in bedrijf. Zijn we nu tevreden? Tot op zekere hoogte: jazeker!
We hebben veel bereikt. Maar het kan nog veel beter! Daar hebben we u, bewoner, wel bij nodig. Inspiratie
daarvoor vindt u overigens in deze wijkkrant.
Aanvankelijk wierpen we ons als beginnend wijkplatform (opgericht maart 2015) veel op stenen, groen,
water, verkeer, veiligheid et cetera. Belangrijk en dat
blijven we ook doen. En het is lekker tastbaar. Maar een
belangrijk accent hebben we inmiddels gelegd op het
sociaal gebeuren in onze wijken en het mobiliseren van
bewoners om ons hierbij te helpen of om hen te helpen
hun eigen (sociale) doelen te bereiken.
Dit jaar hebben we geholpen diverse bewonersinitiatieven te realiseren. Daar hebben we in ons vorige en het
nu voorliggende Wijknieuws uitgebreid verslag van
gedaan.
Het wijkplatform streeft een effectieve communicatie
met u na. We verspreiden ons Wijknieuws over 2900
adressen. We hebben een website waarop we tal van
nieuwsberichten en initiatieven publiceren. We hebben
sinds een aantal maanden onze facebook pagina om u
te bereiken. Onze vergaderingen zijn openbaar. Onze
notulen, onze vergaderschema’s staan op onze website.
We sturen persberichten naar externe gedrukte media.
Toch denken wij dat het nog beter kan.
Daarom komt het wijkplatform naar u toe. We gaan het
komende halfjaar met u in gesprek in winkelcentrum
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Hoogzandveld. We zullen op drukke dagen zichtbaar
aanwezig zijn in onze gele hesjes. Samen met u willen
we de leefbaarheid, veiligheid
en een sociaal HZL bevorderen. In de ruimste zin van het
woord. Maar eigenlijk moeten
we dan nog veel meer weten
over wat u van uw woonbuurt
of wijk vindt, wat u belangrijk
vindt, wat volgens u anders
of beter kan, et cetera. En misschien wilt u wel met ons
meedoen!
Het gaat om serieuze zaken. Voor allerlei adviezen
of klachten betreffende de openbare ruimte kunt u
gewoon de gemeente bellen via telefoonnummer 14030
of via www.nieuwegein.nl > digitaal loket > melding
openbare ruimte.
We zien uit naar onze ontmoetingen met u! Om onze
wijken beter en sterker te maken.

