Notulen WPHZL 22 januari 2020
locatie
voorzitter:
notulist:
presentielijst:

Buurtplein Zuid, Doorslagzaal
Cobie Smith
Steven van Schijndel
zie bijlage 1

Opening, welkom door de voorzitter.
1. Mededelingen
- Afmeldingen Jaimy van der Veeken, Rija van der Sluizsen-de Jong
- Opmerkingen op notulen 20 november 2019:
Bewoner dhr Van Schaik is samen met 3 buren gekomen om te reageren op punt 1,
opmerking van Kees de Bruin, laatste alinea. De voorzitter heeft de discussie beëindigd
omdat de reactie verder gaat dan wat er in de notulen staat. Men krijgt wel gelegenheid
bij de rondvraag een en ander toe te lichten.
De notulen zijn hierna vastgesteld.

2. Rens Vlieger, Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
Rens Vlieger is sinds 5 jaar werkzaam als BOA bij gemeente Nieuwegein en sinds 2
jaar wijkgericht. Onder zijn werkgebied vallen de wijken Hoogzandveld, Zandveld,
Lekboulevard, Vreeswijk, Parkhout en Fokkesteeg.
Een BOA is een gemeente ambtenaar. BOA’s zijn toezichthouders met een breed
takenpakket; ze mogen bekeuren (beleid is niet direct bekeuren), legitimatie vragen,
fouilleren en geweld gebruiken wanneer nodig, mensen zijn verplicht om mee te
werken. BOA’s hebben ook een sociale functie. Als toezichthouder kunnen BOA’s
makkelijker huizen en auto’s doorzoeken, in tegenstelling tot de politie. De politie heeft
een aanleiding nodig voor dergelijke acties en gerechtelijke toestemming. Stel dat
BOA’s bij het doorzoeken een wapenvondst doen, dan stapt BOA terug en politie pakt
het verder op. Daarom werken BOA’s en politie nauw en effectief samen. Ook is er
samenwerking met andere hulpdiensten als ambulance en brandweer.
In Nieuwegein zijn er 20 BOA’s. De wijk BOA houdt de langlopende zaken gerelateerd
aan de wijk in de gaten. Ze verplaatsen zich met auto, fiets of scooter. De wijk BOA
werkt meestel alleen, bij late dienst met z’n tweeën. Bij overlast kunnen zij ook
optreden. Ze staan in verbinding met de meldkamer van de politie. BOA’s zijn te
bereiken via 14030. Maar bij nood altijd 112 of 0900-8844 bellen. Rens Vlieger heeft
veel contact met Kees de Bruin.
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3. Lopende zaken Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL
-

-

De laatste fase van de werkzaamheden aan het Lotusplatsoen (het planten) kan
door nattigheid nog niet uitgevoerd worden. Pas als het droger is, wordt daarmee
gestart. Aanvulling door Theo Kleijer: wanneer de beplanting is aangeslagen zal het
waterprobleem/nattigheid minder worden. De aangelegde asfaltpaden zijn
voetpaden en er worden borden geplaatst om dit duidelijk te maken. Zodra fietsers
erop komen, kunnen ze bekeurd worden. Fiets- en voetpaden verschillen qua
breedte en structuur.
De bewonersavond voor de Dahliastraat is uitgesteld naar maart, er volgt een
aankondiging.
Er zijn nieuwe data voor Koffie met Cop en Wijkco: 22 januari, 19 februari, 18 maart,
20 mei en 17 juni, van 14-16 uur op het plein van Winkelcentrum HZ.
NL Doet gaat weer plaatsvinden op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart. Er zijn nu 30
activiteiten in Nieuwegein gepland, o.a. door Jeugdland. Hulp is van harte welkom.
Er zijn kleine probleempjes in de wijk: onjuist gebruik van kliko’s, (kleppen die
openstaan), onduidelijkheid over hoe te plaatsen van kliko’s en onjuist geparkeerde
auto’s.

4. Lopende zaken Marieke Schouten, Wijkwethouder HZL
-

-

-

Over de voortgang entree Buurtplein Zuid: Achmea is de nieuwe eigenaar van het
pand. Er zijn gesprekken gaande met gemeente, eigenaar en huurders: wie wilt wat
en wie gaat wat betalen? Het ontwerp is gereed en moet nu beoordeeld worden.
Daarna kan er een aannemer worden aangesteld. De gemeente betaalt mee (is
eigenaar OR). Er kan nog geen tijdsplanning aangegeven worden maar er gaat
zeker wat gebeuren.
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar aardwarmte in het kader van
verduurzaming (o.a. ook de stadsverwarming) in Nieuwegein. De komende
maanden zal er meer over bekend worden in de media om burgers hierover te
informeren. Belangrijk is om de kennis over dit onderwerp landelijk te bundelen en te
delen.
Gerda Faddegon stelt een vraag over standpunt van de gemeente omtrent
vuurwerk. Marieke vertelt dat de burgemeester in z’n nieuwjaarstoespraak het over
een algeheel verbod sprak. Donderdag 23 januari a.s. komt het onderwerp ter
sprake in de raadsvergadering.
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5. Jaimy van der Veeken, buurtverbinder MOvactor Buurtplein Zuid
-

-

Door afwezigheid van Jaimy in doet Cobie Smith een paar mededelingen over de
samenwerking van het WpHZL en Buurtplein Zuid.
Vorige week (13 januari) heeft de Nieuwjaarsborrel in Buurtplein Zuid
plaatsgevonden (Hart voor je wijk borrel). Deze is als succesvol ervaren. Het idee is
om de borrel te herhalen vlak voor de zomer. Door de kleinschaligheid was er veel
ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.
Jaimy van der Veeken (Buurtverbinder) en Cobie Smith (voorzitter WpHZL) hebben
een idee om iets soortgelijks doen als Coffee met Cop&Wijkco. Op iedere eerste
dinsdagmiddag van de maand op het plein aan een staantafel voor het Buurtplein.
Ze willen het de Buurtbabbel noemen om op deze manier makkelijk in contact te
komen met buurtbewoners. Ze gaan dit idee uitproberen, promotie volgt.

6. Groengroep/ Theo Kleijer
-

-

-

-

Bekendmaking nieuwe data groenwandelingen:
o Reguliere wandeling: zaterdag 2 mei 10:00, 11 juni 14:00, 30 juli 19:00 uur.
o Extra wandelingen door park Oudegein: 11 juni 19:00, 3 september 14:00
uur.
Theo Kleijer heeft tijdens een vergadering van Wijkplatform Zuilenstein , Huis de
Geer en Blokhoeve (op hun verzoek) een toelichting gegevens over de Groengroep.
Er waren veel vragen en enthousiaste reacties. Dit wijkplatform heeft Theo gevraagd
om voor hun wijken een groengroep op te zetten. Theo heeft een voorstel gedaan
om daar een wandeling te organiseren (zaterdag 2 mei 13:00, verzamelpunt volgt).
De aanmeldingen hiervoor komen al binnen. Ook zullen leden van Wijkplatform ZHB
een keer mee lopen met een groenwandeling in HZL. Het is de bedoeling van Theo
dat men daarna zelfstandig wandelingen gaat organiseren.
Aanvulling Marieke Schouten: de eerste Tiny Forest is in Galecop gerealiseerd.
Wanneer er potentiële ruimte wordt gezien, dan graag melden bij Marieke.
Cees van Schaik (bewoner Violier) heeft contact gehad met Theo. Het probleem is
dat in de Violier platanen staan (wellicht al voordat de wijk er kwam, Hilbert
vermoedt een oude weg van de Rietput naar IJsselstein) die heel groot zijn
geworden en overlast geven door pluisjes e.d. in de zomermaanden. Theo is ter
plekke geweest en in gesprek geweest met de bewoners om het probleem in kaart
te brengen. Hij heeft toegezegd om te proberen zo snel mogelijk een afspraak te
maken met Herman Westland, senior groenbeheer via Kees de Bruin om de kwestie
te bespreken.
Theo is benaderd door bewoner over probleem met gebrek aan snoeiwerk. Via Kees
de Bruin is het probleem opgelost. De Groengroep heeft op deze manier ook meer
waarde voor de gemeente.
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-

Hierop volgt nog een discussie over de rol van het Wijkplatform: probleem niet
overnemen van de bewoner, wel bemiddelen als de bewoner zelf vastloopt bij de
gemeente.

7. Project Bossenwaard
Cobie Smith geeft een laatste stand van zaken. 17 december j.l. is er overleg geweest
met Rijkswaterstaat. De besproken onderwerpen zijn met name overlast van auto’s aan
de IJsselsteinse zijde van de brug, zwerfafval, feestjes onder de brug en (loslopende)
honden. RWS bekijkt hoe het gebied afgesloten kan worden voor auto’s. Er is een plan
dat uitgewerkt moet worden. Provincie Utrecht en een aangestelde pachter zijn ook
partij in dit gebied.Er is in het begin van het uitwerken van Ruimte voor de rivier destijds
met omwonenden afgesproken dat er ruimte zou komen voor kleinschalige recreatie:
wandelen zonder honden. Handhaven hiervan is een probleem omdat er veel partijen
zijn met elk een eigen verantwoordelijkheid en doelstelling. Daarom is het fijn dat RWS
in gesprek blijft met het Wijkplatform en zoekt naar structurele oplossing om te zorgen
voor rust in het gebied zodat de natuur niet voortdurend verstoord en kapot gemaakt
wordt.Punt van aandacht is ook het speelbosje naast de brug. Door voortdurende hoge
waterstanden zijn de speelvoorzieningen aan het rotten en is het gebied voortdurend te
drassig. Dit speelbosje valt onder het beheer van gemeente Nieuwegein, zij moeten dus
een conclusie trekken over hoe verder hiermee.
RWS heeft overigens ook aangeboden om een stuk te plaatsen in het Wijknieuws met
uitleg over de uiterwaarden, doelstellingen en regels van de Bossenwaard.

8. Rick-Jan Godschalk, Wijkagent HZL
-

-

De afgelopen maanden is het relatief rustig in HZL geweest met 3 woninginbraken, 3
auto-inbraken en 4 vernielingen.
Oud en Nieuw lijkt rustig te zijn verlopen in HZL maar is wat aan de aandacht
ontsnapt door veel vuurwerkoverlast en rellen in Vianen.
Komende tijd gaat Rick-Jan langs bij de scholen. Dit is een wens vanuit de scholen
zelf. Er zijn namelijk meldingen ontvangen over de parkeerdruk bij de scholen en het
bijbehorende gedrag van mensen.. Als reactie zal de politie meer opvallend
aanwezig zijn met de BOA.
Er zijn goede ervaringen met Coffee met Cop&WijkCo. Er is veel belangstelling van
bewoners door de laagdrempeligheid van dit initiatief.
Vraag van Jan Bollen: uit een enquête over auto-inbraken in Nederland staat
Nieuwegein op de 15e plaats. Rick-Jan licht toe dat industriegebieden het vaakst
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worden getroffen, zoals Blokhoeve, Laagraven, e.d. dat verklaart het cijfer. In de
wijken valt het relatief mee.

9. Rondvraag
-

-

-

-

-

-

Jan Bollen heeft een MOR-melding gedaan op de website. Zijn vraag is binnen
welke termijn er een antwoordt verwacht mag worden? Antwoord Marieke: er is wel
een termijn. Jan heeft echter na 5 weken nog geen antwoord. Er wordt gedacht dat
de melding te lastig is? Kees licht toe dat de afspraak is dat er binnen een bepaalde
termijn geantwoord moet worden. Voor navraag over een MOR-melding bij de
gemeente kan gebeld worden naar 14030 onder vermelding van een zaaknummer.
Als er dan nog geen reactie komt, dan Kees inschakelen zodat hij naar de betrokken
collega kan gaan. Dit was al de afspraak.
Theo Kleijer vindt de tunnels (4 stuks) in de wijk troosteloos ogen. Hoe kunnen we
de tunnels aanpakken? Marieke geeft aan dat hiervoor opties zijn. Cobie heeft hier
al een keer over gesproken met Kees. Als er ideeën zijn, dan kan Kees zijn collega
er aan koppelen. Gemeente wilt graag als er goede ideeën komen. Gerda stipt de
verlichting in de tunnels aan in samenhang met veiligheid. Afgesproken wordt dat er
tijdens een besloten bijeenkomst van WpHZL we dit onderwerp verder uit gaan
werken.
Theo vertelt dat ingezamelde flessendoppen (goed doel aktie) ook ingeleverd
kunnen worden bij de gemeentewerf Utrecht Lunetten, ten gunste van KNWF
geleidehonden. Een ander inleverpunt is bij het Sint Antonius Nieuwegein naast
Bakkerij Vermaat. Hier worden de doppen niet ingezameld voor de
blindengeleidehonden maar voor KIKA, een ander goed doel.
Gerda wilt graag voor een boom achter haar huis een second opinion door Theo om
te kijken of ze niet afgewimpeld is. Kees pakt dit op. Gerda wil met name weten of
haar vraag terecht is.
Cees van Schaik (bewoner) geeft aan lid te willen worden van WpHZL. Het besluit
hierover ligt bij het wijkplatform.
Cees van Schaik: het parkeerterrein van WC Hoogzandveld is regelmatig vol, terwijl
het terrein bij ’t Veerhuis vaak leeg is. Zijn voorstel is om een parkeerzone (blauwe
zone) te maken aan de winkelcentrumzijde. Die vraag moet gesteld worden aan
afdeling Openbaar Domein, team verkeer. Piet Kwantes (D66) stelt dat het
wijkplatform hier een rol in moet nemen. Marieke legt uit dat over het parkeren al
een geschiedenis is.
Cees van Schaik komt terug op de notulen van 20 november 2019. Er zou een jaar
of zes geleden door de gemeente aan de wijkplatforms gevraagd zijn waar het
onderhoud netter kon en waar het minder kon. Cees geeft aan dat dit indertijd wel
door een aantal bewoners is opgepakt. Daar is niets mee gedaan. Stelling is dat er
iets mis is met de communicatie. Kees de Bruin verheldert wat de vorige
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-

-

vergadering ter sprake is gekomen. De discussie wordt gesloten, er wordt hierover
apart een afspraak gemaakt met dhr van Schaik, Kees en Cobie.
Jan Huussen (bewoner) heeft een vraag over de herinrichting van groen. Voor zijn
woning is dat gebeurt in goede samenwerking met Herman Westland. In de
Lavendelhof ter hoogte van nrs. 36 - 46 is er ook herinrichting geweest, maar
volgens Jan zonde van het geld: slecht gedaan. Kees de Bruin vertelt dat tijdens het
spreekuur van Coffee en Cop&WijkCo bewoners zijn langs geweest en het wordt
verder opgepakt. Theo Kleijer vraagt wie de aanleg doet.
Jan Huussen vertelt over de vijver Waterbies. Bij de Waterbies is altijd kroost
aanwezig. Er wordt door een bewoner gesteld dat de duiker te diep ligt waardoor
geen goede doorstroming is. Kees de Bruin laat weten dat de bewoner zelf melding
moet maken en dat dit geen onderwerp is voor het wijkplatform.

De volgende vergadering is 18 maart 2020 in Buurtplein Zuid
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur.
Na afloop gelegenheid voor een drankje.
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Bijlage 1
DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 22 januari 2020
Naam

Rol

Cobie Smith
Chris Bouws
Steven van Schijndel
Conny van der Wal

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris/notulist
Lid

Gerda Faddegon
Jan Bollen
Theo Kleijer
Hilbert Hamberg
Marieke Schouten
Kees de Bruin
Rick-Jan Godschalk
Jaimy van der Veeken

Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Wijkwethouder
Wijkcoördinator
Wijkagent
Movactor

Pieter Kwantes
Rija van der Sluizsen-de Jong

D66
CDA

Jan Huussen
Cees van Schaik
Fam. Remmerswaal
Piet Scholte
Rens Vlieger
Andre Plokhaar
Lisa Dreut

Bewoner Hoog Zandveld
Bewoner
Bewoners
Bewoner
BOA
BOA
BOA

Aanwezig
ja/nee
Ja
Ja
Ja
Nee, geen
afmelding
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee, ziek en
afgemeld
Ja
Nee,
afgemeld
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

De volgende vergadering is 18 maart 2020 in Buurtplein Zuid
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur.
Na afloop gelegenheid voor een drankje.
Een overzicht van alle vergaderingen 2020 staat op www.wijkplatformhzl.nl

