Verslag van het Fokkesteeg Overleg online dd 12 januari 2021
Aanwezig: Bianca Hatzmann, Marleen Schollaart, Guus Helmes, Els Reinking, Ingrid van der Griend,
John van Engelen, Micha Giltay, Peter van Maanen (en Linda Terlouw heeft even naar
ons gezwaaid)
Bianca Hatzmann heet iedereen welkom. Voor het wijknetwerk is dit de vuurdoop, na slechts een
korte oefening met het bestuur gisteren.
Hierna volgt een kort voorstelrondje, omdat nog niet iedereen elkaar kent.

1. Mededelingen
De financiële verantwoording over 2020 naar de gemeente is ingediend, evenals het (sociaal)
jaarverslag. Het jaarverslag is te vinden op de website van het wijknetwerk:
www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg, onder de kop wijkthema’s en dan jaarverslagen.
Marleen zal het iedereen toesturen, samen met het verslag van deze vergadering.

2. Informatie van de politie
De criminaliteitscijfers dalen, maar het beeld kan een beetje vertekend zijn door corona. Wel is er
een sterke daling te zien op het gebied van woninginbraken, autokraken en overlast.
De politie heeft extra aandacht gevraagd voor de Rapenburgerschans, Drunenseschans, Orvelterdek
en Graaf Anselmdek.
In de Vestes is een mooi succes behaald: daar is iemand opgepakt die autobanden lek stak.
De politie vraagt dringend om camera’s en slimme deurbellen te melden bij de politie, want die
kunnen een goed hulpmiddel zijn om daders van criminaliteit en overlast te pakken. In de wijkkrant
van februari komt hierover ook een (grote) bijdrage van de wijkagenten.
Wat helaas wel stijgt, nog steeds, is internetfraude (online handel en horizontale fraude).

3. Drunenseschans
In het vorige Fokkesteeg Overleg, wat helaas geen doorgang kon vinden ivm de aangescherpte
corona maatregelen, zouden een paar bewoners van de Drunenseschans aanwezig zijn. Wat is nu de
stand van zaken?
Els is met een beheerder openbare ruimte langs geweest. Er bleek veel overlast te zijn door
bladvorming. De bladeren zijn opgeruimd, en men is nu tevreden. In het ontwerp Betere Buurten
Schansen-Zuid wordt het verplaatsen van een lantaarnpaal meegenomen.
Op 20 maart is de landelijke opschoondag. De heer Boer heeft gevraagd of we in de wijkkrant van
februari een oproep willen doen om mee te komen helpen bij het opschonen van de
Drunenseschans.
Wat betreft de overlast: er lopen projecten en gesprekken in samenwerking met de gemeente. Veel
staat echter in de wacht vanwege corona en de lock down.

4. Proefboringen aardgaswarmte vlakbij Fokkesteeg
Binnen Fokkesteeg is veel onrust ontstaan naar aanleiding van berichten over proefboringen vlakbij
Fokkesteeg. Het probleem is, dat bewoners wel iets van informatie horen via verschillende media,
maar die informatie is gefragmenteerd en versnipperd, en dat leidt tot vragen, ongerustheid, en het
‘elkaar opjutten’.
Wethouder John van Engelen geeft een toelichting: afgelopen donderdag (7 januari) is er een
raadsinformatie avond geweest over dit onderwerp. Volgens John is het een zorgvuldig proces,
gemonitord door het college van B&W. Pas in april 2021 komt het onderwerp weer op de agenda van
de gemeenteraad. Tot die tijd gebeurt er niks, er gaat nog gen buis de grond in, aldus John. Er is
alleen nog sprake van een oriënterende fase, én bóvengronds.

Bovendien moeten overal vergunningen voor worden aangevraagd, en die worden niet verleend tot
alles zorgvuldig is afgewogen en besloten.
Wel wil John wat doen met de communicatie: die kan beter. Morgen gaat hij met Els Reinking kijken
hoe de communicatie kan worden verbeterd.
Guus Helmes vraagt om ook te kijken naar inspraak mogelijkheden.

5. Ontwikkelingen plein Hoornseschans
De startdatum is nog niet bekend. DDie wordt pas bekend als de aannemer bekend is en de
bezwaartermijn verstreken is. Micha Giltay verwacht dat de definitieve gunning in februari/maart
komt. En pas dan wordt een planning gemaakt, en weten we dus de startdatum.
We moeten er echter wel rekening mee houden dat het plein in juni overhoop ligt, en dat heeft
consequenties voor het zomerfeest van het wijknetwerk, wat we wilden combineren met 50 jaar
Nieuwegein en waarbij we groots uit wilden pakken. Tijdig zoeken naar een andere locatie, dus.
De vergunning voor het waterornament is inmiddels wel aangevraagd.
Micha vertelt nog iets over de verdere plannen voor Betere Buurten:
• Er komt waarschijnlijk een trekpontje in de vijver bij de Deventerschans. Wanneer, is nog niet
bekend.
• Er worden 118 (?) bomen in de Schansen-noord gekapt, daar komen nieuwe bomen (en ook
meer) voor terug.
• De firma Pleinplakkers gaat aan de slag achter de Schouw: voetbalkooi en basketbalveldje.
• In Schansen-Zuid wordt het pleintje tussen de Laarderschans en de Zaanseschans vast
aangelegd, op korte termijn. Het ontwerp is van buurtbewoners.
• Het definitieve ontwerp voor de wijk wordt deze week afgerond. Dit wordt gepubliceerd op
Ik ben Nieuwegein, en in de wijkkrant Fokkesteeg. Karlijn van der Laan levert dit tijdig aan.

6. Rondvraag
•
•
•

Guus Helmes vraagt naar de herbestrating in de Graaf Rupertlaan en omgeving. Die zou
starten in januari 2021, maar er komt geen informatie meer. Micha zal Martijn Stekelenburg
vragen om voor informatie te zorgen.
Als wijknetwerk overwegen we om een digitale bingo te organiseren. John van Engelen zal
deze dan aftrappen.
Verder overweegt het wijknetwerk een digitale pubquiz. Het zou leuk zijn als er ook een
team van de gemeente mee doet: Els, John en Micha (geintje, maar slechts half).

