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zie bijlage 1

Opening, welkom door de voorzitter.
1. Mededelingen
- Connie heeft zich afgemeld
- Notulen 22 januari 2020 zijn goedgekeurd
- Stand van zaken TunnelVisie: tijdens de laatste besloten vergadering (19 februari
j.l.) is dit onderwerp besproken. In het laatste Wijknieuws is een item hierover
opgenomen. Daarop zijn positieve reacties gekomen, waaronder van een leraar van
één van de basisscholen die graag mee wilt denken en doen. Er zal eerst in een
klein comité bij elkaar gekomen worden, voordat hij betrokken zal worden
- De Groenwandelingen gepland op 11 juni a.s. gaan door. ’s Middags is er een
wijkwandeling (15:00 uur verzamelen voor Buurtplein) en ’s avonds een wandeling
door Park Oudegein (19:00 uur verzamelen parkeerterrein Jack’s Grill House). Voor
de volgende wandeling de burgemeester uitnodigen (advies van Marieke Schouten).
De geannuleerde wandeling van mei zal later dit jaar worden ingehaald. De eerst
volgende wijkwandeling na 11 juni zal 30 juli zijn.
- Er heerst onrust onder de aanwonenden in Hoogzandveld over de ontwikkelingen
van het Sportpark Parkhout. Marieke Schouten geeft later in de vergadering
toelichting. Hilbert vertelt dat BCN met bewoners Helmkruid contact hebben. Er is
een brief aan college en griffie gestuurd met uiting van verbazing over missen
participatie in het laatste traject.

2. Lopende zaken Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL
-

-

Leven en werken in coronatijden: Kees geeft een persoonlijk relaas over de
afgelopen drie maanden. “De eerste twee weken moest ik m’n draai vinden met
thuiswerk, familie en buiten zijn. Na twee weken ben ik weer de wijk in gegaan.
Week 3, 4 en 5 waren pittig. Goed gekeken naar waar de nood was (eenzaamheid).
Met de auto door de wijk en mensen spreken. Terugkoppeling gegeven naar het
team. Na deze periode werd de overlast in de wijken weer groter. De laatste 2
weken komen er weer de reguliere meldingen (hondenpoep, berenklauw) en begint
het gewone leven weer langzaamaan te hervatten.”
Stand van zaken Lotusplantsoen: de hekken staan er nog maar er is aangeplant.
Theo vertelt over het verplanten van 3 grote bomen, waar de voorbereiding
maanden ervoor al begonnen was. De bomen lijken goed aangeslagen. De shared
space bij het schoolplein is ook bijna klaar.
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Bewonersavond Dahliastraat: stond geplant in maart maar is uitgesteld. Er is nog
geen nieuwe datum en er wordt nog nagedacht over de manier/vorm van
samenkomen.
Verkeersmaatregelen Korenbloemstraat: aannemer begint uitvoering in week 25. Er
komt een nog buurtbericht om dit aan te kondigen.
Bewonersavond 2 maart j.l. Pilot speelruimte Zandveld: deze inloopavond is
geweest en werd druk bezocht. Tijdens deze avond zijn er concepten van ontwerpen
getoond die door een bureau in samenwerking met kinderen van de Mauritsschool
zijn gemaakt. De uitvoering gaat minder snel dan gehoopt. Kees houdt vinger aan
de pols.
Vandaag zijn er op 8 locaties in Nieuwegein schildpadden geschilderd op het
wegdek om verkeer te attenderen op snelheid in combinatie met spelende kinderen.
Onder andere aan de Bovenmonde.
Stand van zaken Bossenwaard: er zou een rondgang komen, maar die is door de
coronacrisis niet doorgegaan. De rondgang zou gehouden worden met een
onderhoudsbril op. Er staan gebruiksvoorwerpen (bruggen, keien, palen voor
doolhof wilgenlabyrint) die niet gebruikt worden zoals zou moeten. Mening: leuk,
maar waterbeheer is het belangrijkst. Daarom zijn er 1 á 2 weken geleden de keien
en wilgenlabyrint verwijdert, in de hoop dat er minder hangjeugd komt.
Toevoeging door Cobie: het verloederd steeds meer. RWS heeft een hek geplaatst
(aan noord-westzijde van de brug), maar die wordt getracht te worden gesloopt. Er
worden auto’s geparkeerd en het lijkt nu wel een vuilnisbelt. Theo geeft aan dat er
wordt gecontroleerd. Volgens Cobie alleen op afstand houden en geen handhaving,
want auto’s zijn daar niet toegestaan. Een gedachte is om van het gebied een
ecologisch-/natuurgebied te maken. Marieke oppert dit nogmaals met RWS te
bespreken.
Middenblok: in maart/april was het nieuws dat voor de zomervakantie wordt
aanbesteed. Na vakantie zullen de aanbiedingen worden beoordeeld en daarna met
gekozen ontwikkelaar doorgenomen. Niet bekent of deze planning nog klopt.
Voorgaande keer door onenigheid aanbesteding geannuleerd.

3. Lopende zaken Marieke Schouten, Wijkwethouder HZL
-

Stand van zaken ontwikkelingen uitbreiding sportpark: het project loopt al sinds
2012. In 2016 is een raadsbesluit genomen met het voornemen om Sportpark
Parkhout te upgraden. Daarbij zal de hockeyvereniging vanuit Rijnhuizen naar het
sportpark verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. De twee
voetbalverenigingen zullen een nieuw onderkomen krijgen. De voorgestelde
woningbouw werd uit het programma geschrapt, behalve het zorgcomplex dat op het
parkeerterrein naast tramhalte Wiersdijk zal moeten komen.
Na 2016 is de uitwerking begonnen. Er is al een fietspad aangelegd (en weer
afgesloten) en het parkeerterrein bij voetbalvereniging Geinoord is vergroot.
Onderhandeling tussen voetbalverenigingen over een fusie zijn nog gaande. Er is
een te kort doordat de bouwkosten voor de woningen enorm zijn gestegen, een
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aantal zaken zijn niet goed berekend en bij gesprekken voetbalverenigingen zijn er
andere scenario’s gekomen. Welke kosten zijn nu reëel? Vorige week heeft de raad
een besluit genomen. Daardoor is er onrust uit de buurt gekomen. Marieke geeft aan
dat in de volgende stap de participatie met bewoners weer moet gaan beginnen.
Uitwerking, bestemming en procedures gaan nu weer starten.
Aanvulling door Chris: in 2016 ingestemd met model. Maar nu toch weer afgeweken
van dat model. Waarom eerst raadsbesluit en dan pas met de wijk gaan praten?
Reactie Marieke: grootste verandering is hockey en … Helmkruid blijft autoluw.
Hilbert: de verkeers- en parkeeroverlast zijn grote issues. Er was ooit een plan voor
een ontsluitingsweg parallel aan Helmkruid. De belangen van de hockeyvereniging
botsen met afspraken 2016.
Marieke stelt voor om volgende bijeenkomst uitleg te geven aan WPHZL. Even
nadenken over hoe en wanneer. Op korte termijn zal er via een buurtbericht naar
omwonende gecommuniceerd worden over de voortgang.
MEC en park: momenteel wordt veel gebruik gemaakt van het park. Er wordt
nagedacht of dat nog beter kan. Het MEC gaat verbouwd worden (incl. een aantal
stallen). Ook wordt de molen maalwaardig gemaakt en wordt een onderdeel van het
waterbeheer. De planning is om 2020/2021klaar te zijn. Wetenswaardigheid: per jaar
bezoeken 100.000 mensen Het Natuurkwartier.
Voortgang entree Buurtplein Zuid en opstarten activiteiten MOvactor: traject loopt
nog steeds. De gemeente is in gesprek met Achmea over de voortgang. Er was
onduidelijkheid over de financiële bijdrage gemeente en daardoor is het proces even
blijven hangen. Er komt een vervolg stap.
Stand van zaken opstarten buurtpleinen.
Theo over Buurtplein Zuid: gisteren voor het eerst opengegaan. Vandaar uit kijken
hoe verder te gaan. Dit wordt geëvalueerd en vervolgplannen op gemaakt.
Gisteren zijn er bij het Zorgspectrum bezoekunits geplaatst. Dit dankzij inzet van
Steunpunt Mantelzorg.

4. Rick-Jan Godschalk, Wijkagent HZL
-

-

-

Bijzondere tijd: minder inbraak, minder fietsendieven, meer ruzies (buren en
gezinnen). De afgelopen tijd extra in de wijk geweest. Langzaamaan gaat alles weer
naar normaal zoals ook landelijk te zien is. Bij aanhoudingen is het lastig aan de
maatregelen te kunnen houden. De BOA’s zijn bezig met handhaving van de
coronamaatregelen en de politie ondersteunt.
Opmerking Chris: werd aangesproken door een buurman die vertelde dat er door de
Eikstraat geracet worden met BMW’s en dat er gedeald wordt vlakbij
Lijsterbestunnel. Ook liggen daar weer lachgascapsules. Het verzoek van Rick-Jan
is om kentekens doorgeven aan hem.
Opmerking Theo: circa 6 weken geleden is er in z’n auto ingebroken. Er zijn 4 autoinbraken in drie dagen tijd geweest in de Irisstraat, waarbij het gemunt is op
navigatiesystemen. Waarom staan deze niet in de statistieken van Rick-Jan?
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5. Brainstormmomentje
Hoe gaat ons wijkplatform verder de komende tijd in deze coronaperiode?
-

-

Een nieuwe datum prikken voor een besloten vergadering. Cobie gaat een voorstel
doen. Dit is ook afhankelijk van de plaats van de bijeenkomst.
Chris: het laatste wijknieuws is in de coronaperiode uitgekomen. Daar zijn veel
positieve reacties op gekomen. Het succesfactor van dat nummer was het moment
van uitgifte. Wanneer gaat er weer een wijknieuws er uit? Cobie wil wel maar vraagt
zich af wat de inhoud wordt. Kees biedt ook aan om collega’s te vragen over
onderwerpen.
Waar gaan we ons op focussen? Ideeën?
Doorpraten over tunnelvisie in een klein comité of een besloten vergadering
Wanneer gaan we bijeenkomen voor Sportpark?

6. Rondvraag.
- Gerda: De verkeerslichten bij de oversteekplaats ’t Veerhuis – winkelcentrum blijft
een aandachtspunt. Er is geen verkeerslicht op het middenstuk voor fietsers (tussen
de twee rijrichtingen). Dat levert gevaarlijke situaties op. Kees geeft het door aan zijn
collega.
Onder voorbehoud: De volgende reguliere vergadering is 2 september 2020
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur.
Na afloop gelegenheid voor een drankje.
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