Fokkesteeg Overleg dd 6 juli 2020
Aanwezig: Bianca Hatzmann, Marleen Schollaart, Guus Helmes, Els Reinking, Micha Giltay,
Peter van Maanen

Afwezig: John van Engelen, Linda Terlouw, Suzan Aardewijn

De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat we voor vandaag helaas geen
buurtbewoners konden uitnodigen, omdat er vanwege de coronamaatregelen anderhalve meter
afstand moet worden bewaard. Buurtbewoners hebben overigens wel de gelegenheid gekregen
vragen te stellen via de mail, sociale media of telefonisch. Eén buurtbewoner heeft hiervan gebruik
gemaakt.
We zullen vandaag een voorstelrondje doen, zodat de aanwezigen elkaar beter kunnen leren kennen.
Verder komen aan de orde Betere Buurten, speelplekken, en politiezaken.

1. Voorstelrondje
•

Guus Helmes: Guus is algemeen bestuurslid van het wijknetwerk Fokkesteeg, en vanaf
het eerste begin betrokken bij de oprichting van dit nieuwe wijknetwerk. Hij regelt
belangrijke zaken voor het wijknetwerk, en is recent ook mee geweest naar Van den
Heuvel Aannemingsbedrijf, waar een gesponsorde laptop werd overhandigd.

•

Micha Giltay: Micha werkt sinds 2011 in Nieuwegein, en is accountmanager Openbaar
Domein met als speciaal aandachtsgebied Fokkesteeg en Vreeswijk. Enkele accounts van
hem zijn: zelfbeheer in heel Nieuwegein, de projectenkaart van heel Nieuwegein (alle
projecten van de gemeente, provincie, waterschappen enzovoort, behalve
onderhoudsprojecten). Ook coördineert hij alle collega’s die vanuit en in de wijk bezig
zijn, en is hij betrokken bij Betere Buurten.
Wat betreft het zelfbeheer: samen met beleidsmaakster Mieke Tulleken is hij bezig met
nieuw beleid, om het zelfbeheer zo laagdrempelig mogelijk te maken.

•

Peter van Maanen: Peter is sinds een maand wijkagent in Fokkesteeg en Vreeswijk,
samen met Linda Terlouw. In principe is hij voorlopig voor een half jaar aangesteld, maar
tot nog toe bevalt het hem goed. Hij werkt fulltime. Woongenot vindt hij erg belangrijk.
Hij zou wel graag meer meldingen vanuit de wijk zien, bijvoorbeeld bij overlast. De
politie- inzet wordt bepaald op de hoeveelheid meldingen die er binnen komen. Dus bij
weinig meldingen, geen extra politie-inzet, terwijl dat soms wel nodig is.

•

Els Reinking: Els is wijkcoördinator Fokkesteeg en Vreeswijk, en bij de meeste inwoners
wel bekend. Ze is ook regelmatig in de wijk te zien, en is ook betrokken bij Betere
Buurten. Haar functie valt onder de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL).

•

Marleen Schollaart: Marleen is secretaris van het wijknetwerk Fokkesteeg, en
noodgedwongen ook tijdelijk penningmeester. Ook Marleen is vanaf het eerste begin
betrokken bij dit nieuwe wijknetwerk. Zij is redacteur van de Fokkesteeg Courant, en
beheert de website van het wijknetwerk en de mailbox. Daarnaast is zij voorzitter van
Bewonersinitiatieven Fokkesteeg, waar zij ook de website van beheert en de mailbox.
Vanuit Bewonersinitiatieven Fokkesteeg organiseert zij allerlei activiteiten, en
onderhoudt zij (met wekelijks een paar uurtjes hulp van Guus) de vijf perken rond het
centrale plein aan de Hoornseschans.

•

Bianca Jansen-Hatzmann: Bianca is voorzitter van het wijknetwerk Fokkesteeg, en ook
vanaf het allereerste begin betrokken bij het nieuwe wijknetwerk. Zi is ooit begonnen als
vrijwilligster bij Lister, zij het wel met officiële functies. In 2019 is zij gestopt bij Lister.
Voorlopig neemt zij naast haar voorzitterschap ook waar voor de coördinator Kidsclub
van het wijknetwerk Fokkesteeg.
Naast het wijknetwerk is zij ook werkzaam als trouwambtenaar bij de gemeente
Nieuwegein, en is zij betrokken bij de Ruilfabriek als werkcoach.

2. Betere Buurten
Els Reinking doet een aantal mededelingen namens Betere Buurten, waarvan helaas
niemand aanwezig kon zijn vandaag.
•

Er wordt gewerkt aan een jongeren sport- en ontmoetingsplek, met watertappunt, op
de plek waar nu de voetbalkooi en het basketbalveldje naast de Schouw liggen. De
begeleiding ligt bij buurtsportcoach Sander Tuitel. Eind september starten er ook
workshops grafisch ontwerp, een experiment voor 12 – 15 jarigen. Hun kunstwerken
worden tijdelijk tentoongesteld op het schoolplein, waar ouders ze kunnen bewonderen.
Daarna gaan de kunstwerken mee naar huis.

•

Buurtbewoners van Betere Buurten Schansen-Noord stellen regelmatig vragen over de
voortgang van dit project. Het project is inmiddels overgedragen aan Realisatie, in
principe wordt er in 2021 gestart. De voortgang van het project is overigens ook te
volgen via www.ikben nieuwegein.nl/Schansen-Noord.
Wat betreft het pleinoverleg: daar was weinig belangstelling voor, dus dat gaat niet door.
Marleen kan wat betreft de perken het beste rechtstreeks contact opnemen met Karlijn.

•

Er lopen acht pilots met containertuintjes. In Fokkesteeg is dat op het Orvelterdek en op
de Leusderschans. Op het Orvelterdek loopt het wel goed, de Leusderschans is een ander
verhaal. De containers bleken enorm te stinken. Els heeft ze met een paar bewoners
goed schoon gemaakt. Voortaan zal de RMN ze twee keer per jaar reinigen, en het deksel
blijft open staan. Helaas staat er regelmatig (groot) afval boven op het pas aangelegde
sedumtuintje. Gelukkig zijn er vrijwilligers (omwonenden) die bereid zijn regelmatig de
troep rond de container op te ruimen.

•

In de Graaf Boudewijnlaan komt een (nieuwe) speelplek voor kleine en gehandicapte
kinderen. Achter het Graaf Anselmdek komen nog twee speeltoestellen voor oudere
kinderen. Ooit, bij de start, was dit een project van Bewonersinitiatieven Fokkesteeg,
voortkomend uit de rommelroute.
Achter de Zwolseveste zijn een paar bewoners inmiddels ook begonnen met een
speelplek voor kinderen.

3. Politiezaken
•
•
•

Het belangrijkste aandachtspunt is de geringe meldingsbereidheid in de wijk. Dat heeft
gevolgen voor de inzet van politiecapaciteit, die afhankelijk is van het aantal meldingen.
Zichtbaarheid in de wijk is belangrijk, en wordt gewaardeerd.
De wijkagenten willen ‘Coffee met een cop’ weer opstarten. Ze gaan probéren 1x per
maand in te haken bij het inloopuurtje van het wijknetwerk (elke dinsdag van 10.30 tot
12.00 uur), in La CaZa.

•

Hanging basket Lopikerschans
Een bewoner van de Lopikerschans heeft gevraagd om een hanging basket voor de vier
huizen die een beetje naar achteren liggen, aan het eind van het fietspad. Betere
Buurten wil niet betalen, volgens Els. Het wijknetwerk ook niet: een enkele basket kost
rond de € 200, exclusief grond en planten. Stel we zouden dit verzoek wel honoreren,
dan volgen er meer bewoners, en dat laat ons budget niet toe. Het bestuur komt er in
een volgend bestuursoverleg op terug.

