Verslag wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot 9-02-2012
De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
* Babs v. Veenendaal – Sluyterslaan, * Bouwman- Nipels, * Bep v. Kouwen - Prof. Dr. Kramerslaan, * Carel
de Graaf - Zijllaan, * Co Blankenstein -Ritsemalaan, * Carin Marijs – Nijpels, Edwin-Snel- Oud Jutphaas, *
Evert Temminck - voorzitter, Frans Bouwens - Ansinglaan, * Han Trouwee - secretaris, * Henk Vonk penningmeester, Ingrid Bleijenberg - de Schakel, Jacqueline v. Dijk - de 4 Torens, * Jan Peelen - Sluyterslaan,
* Jeroen- Reewen, * Joris Korst – website, * Liesbeth Reincke – Sluyterslaan - Louisa v.d. Erven - de 4
Torens, Maarten Koek - Kruyderlaan, * Marcel Siermann - v.Reeslaan, Mea Schoenmaker - Gestellaan, ,
Miranda Agterberg - Gestellaan, Nancy Boon - Nijpelsplantsoen, , Patricia v. Bommel - Comby Sport
Kruyderlaan, Paul Kagie - Ansinghlaan, * Paul Nijenhuis- Nijpels, *.R. Achterbergh – Wenckebach, Rob
Geurts - Hildo Krop ondernemers, * Sandrina Leeman – Sluyterslaan, * Ton Bonouvrie - Wenckebach, * Rinus
Oosterbeek- Mendes-da –Costa, * Wim v. Baarssen - bew. Oud Jutphaas,
Femke Evers - NSWAC, * Gert v. Jaarsveld - wijkagent, * Hans Reush - wijkwethouder,
Karin v. Dijk - adviseur leefb-particip, * Kees de Bruin - afd. beheer gem, Marella Verhagen - Jutphaas Wonen,
* Mieke Tulleken - wijkmanager, Nadine Onrust - adviseur wonen en wijkaanpak, * Raymundo Samson Mitros, * Simone Bos - Jutphaas Wonen
Corrie v. Rooijen Groen Links, Hans Adriani - PVDA, Jack Koehorst - VSP, * John Houtzager - CDA, Ton de
Mol – raadslid.
1. Opening
Evert opent de vergadering heet iedereen welkom en deelt mee dat agenda punt 3 en 6 gewisseld worden.
2. Notulen vorige vergadering van 8-12-2011
Henk meldt dat voor de bloembak t.b.v. het Kerkveld een bedrag beschikbaar gesteld was door de Rabobank en
de Plus, iemand van het Kerkveld heeft dit behandeld, maar het geheel is afgeblazen, omdat de desbetreffende
persoon geen rechtspersoon was.
Punt 6: Ton vraagt naar de brief over de brede school. Die is er nog niet. Mieke neemt dit mee.
Punt 11: uitzoeken van de tijden binnen de parkeerzone, een verandering binnen de zone is niet mogelijk
Golds Gym zal aangesproken worden over het parkeren van zijn leden.
Punt 12 website is te vinden onder www.nieuwegeinsewijken.nl
Punt 13: hondenpoep beleid. Er is geen merkbare handhaving vindt men, toch politie waarschuwen ondanks
diverse bedreigingen. Hans zegt bedreigingen niet te zullen tolereren.
Punt 14: workshop participatie ladder
Punt 17: is de aanvraag voor de vesperkring toegekend? Henk heeft de voorwaarden gekopieerd.
Punt 20: De servicelijn valt onder het lokale telefoontarief dat is landelijk ingevoerd. Ton zegt voor je antwoord
krijg ben je 10 minuten verder. Marcel vindt dat je na 10 minuten wachten afhaakt. Dit moet efficiënter!
Henk zegt, dat de bouwplannen van het Makadocentrum al 6 à 7 keer zijn verandert, bij verdere informatie
blijken de flats boven de winkels te koop. Marcel antwoordt dat de winkeliers andere plannen met de uitbreiding
van de winkels hebben dan de eigenaar. Hij bedankt Mieke dat de aanvangstijd van de vergadering nu juist
vermeld stond in de Molenkruier.
De flat t.o.v. de Klimop heeft geen bericht gehad van de gewijzigde parkeer situatie.
3. Stand van zaken (sloop) renovatie Mitros op Richterslaan, Sluyterslaan en Nijpels
door Raymundo Samson
Voor de bouw aan de Richterslaan ligt er nog 1 bezwaar van 23 punten. Dit bezwaar is door de gemeente
afgewezen. Het bezwaar is niet gericht tegen de bouw, maar wel tegen het parkeerbeleid. Dit schuift nu op
richting Mendes Da Costa laan. De rechter zal hierover moeten beslissen.
Door dit bezwaar kan de geplande start van begin maart vertraging oplopen.
De renovatie van het Nijpels is eind oktober gestart. Samen met bouw onderneming de Bam is een
nieuwbouwplan opgesteld. De vorst is mede een oorzaak van de renovatie vertraging. Het Nijpels en de
Sluyterslaan zijn beiden op zichzelf staande projecten, maar moeten wel op elkaar worden afgestemd.

Per 2 blokken van de Sluyterslaan zijn bewoners informatie avonden georganiseerd.
De sloop van de eerste 2 flats zijn gepland in 2015 en de laatste in 2020. Mitros heeft hierover gesprekken
gevoerd met het CDA, de PVDA en de SP. Mitros zal zijn visie verder in samenwerking met een
bewonerscommissie proberen eind van dit jaar tot een uitgewerkt programma te realiseren.
Sandrina vraagt hoeveel procent de mening van de bewoners commissie meetelt, dat zal afhankelijk zijn van de
uitkomsten.
Mieke deelt mee dat een ontmoetings ruimte van ca.170 m² bij de Richterslaan door de SWN is afgewezen. Er is
nu nog een ruimte van 85 m² te huren voor enkele dagdelen.
Simone meldt dat Jutphaas Wonen met de 4e flat bezig is. Er volgen nog werkzaamheden aan de plinten en de
vraag naar een ontmoetingscentrum zal nog bekeken worden wat daar aan gedaan kan worden.
4. Politie (inbraakgolf)
Bij de inbraakgolf van dec. en jan. zijn een aantal daders aangehouden waarmee het aantal inbraken daalde.
Via de paden achter veel woonhuizen, die nog steeds niet verlicht zijn, vonden de meeste inbraken plaats!
De politie heeft preventie avonden gegeven en geeft aan 9 van de 10 keer afhankelijk te zijn van de
oplettendheid van de bewoners. Vooral in de wijk Zuilenstein waar een zogenaamd rioolontstoppings bedrijf
werkzaamheden zou doen, is door veel mensen 112 gebeld. Gert adviseert dat de bewoners vooral naar de
donkere paden moeten kijken en of daar met een b.v. goedkope LED verlichting iets aan te doen is. Ook de
politie zal daar aandacht aan besteden.
Sandrina verteld dat bij haar flat ook pogingen zijn ondernomen om in te breken, door de voordeuren te forceren.
Zij vraagt of het niet mogelijk is gezamenlijk voordeurstrips in te kopen, omdat deze strips toch een prijskaartje
hebben van ca. € 70,-.
Carel vraagt hoe de koopwoningen te mobiliseren voor verlichting in de donkere poorten?
John vraagt of je als particulier camera’s mag installeren? Ja dat mag als ze alleen het eigen woonerf bewaken,
maar doe het wel in overleg met de buren. Beter is dat de buren laten weten wanneer ze weg zijn!
5. Beheerszaken
Kees geeft aan dat het door de vorst betrekkelijk rustig is, maar er wordt wel gesnoeid. Sneeuw vrij maken van
de hoofd wegen heeft meer prioriteit dan de fietspaden. Op het Drilleveld en het Nijpels wordt een speeltoestel
geplaatst, omdat die speelveldjes niet voldeden aan de minimum eis van het aantal toestellen . Babs vraagt nog
een bankje bij het speelveld voor de moeders. De opening van het trapveld wacht op een geschikt moment.
Bij het Wenckebach carré is met 3 wnw érs bekeken waaraan behoefte is. Mieke gaat dit samen met deze 3
verder uitzoeken.
Marcel meldt dat er op 26 januari een bespreking met de verkeersdeskundigen is geweest over het
Makadocentrum. Aan de voorkant en aan de achterkant t.o.v. de chinees is behoefte aan een blauwe parkeerzone.
Dit moet wachten tot april i.v.m. het maken van een verkeersbesluit.
De opstakels langs de stoep van de Klimopschool zijn weggenomen.
6. Oprichting akte, huishoudelijk reglement en voorwaarden, toekenning subsidie
De oprichtingsakte wordt uitgedeeld door Henk, tevens ligt er een afdruk klaar van het huishoudelijk reglement
En de voorwaarden voor toekenning van subsidie.
7. Stand van zaken diverse projecten in de wijk (waaronder spelen, ontmoetingen, Klimop,
Hildokropstraat en Kruyderlaan
Van ontmoetingen is nog geen nieuws. Roos zal dit voorjaar d.m.v. een bewoners participatietool via internet
vragen aan de bewoners om mee te werken. Uitvoering 2013.
Oversteek Richterslaan bij het Makado. Hiervoor in de plaatst komt een nieuwe oversteek met verkeers
remmende maatregelen.
De sloopvergunning voor de Klimop is aangevraagd en toegekend. De bezwaarprocedure van 6 weken loopt nog.
Woningbouw Hildokropstraat start rond 1 maart. Bomen Kruyderlaan gaan er voor 15 maart uit, iedereen heeft
gekozen voor Amberbomen, die zullen in het najaar gepland worden. De uitvoering gebeurt voor de zomer en er
komt nog een inloopavond.
De VVD fractie heeft een brief aan de gemeente gestuurd met allerlei vragen over alle projecten. Nadine zal
hierop antwoorden.
Marcel vraagt hoe het lijntje van het wnw hierin zit? Hans antwoordt dat het project Jutphaas/Wijkersloot de
wijk toekomstbestendig maakt. De brede school; de bestaande scholen willen dit niet, dus gaat dit project niet
door. De andere prioriteiten gaan wel door. Wij als wnw hebben het gevoel, dat wij er niet in worden gekend. De
gemeente heeft pas een rol als er afspraken gemaakt worden. En op het moment dat Mitros gaat slopen moeten
ze bij de gemeente komen. Sandrina merkt op dat er toch een heleboel onrust in de wijk komt en vraagt of de

gemeente de mensen niet kan waarschuwen? Hans blijft erbij dat het een verantwoording is van Mitros, maar de
gemeente gaat wel over de inrichting en daar wordt Mitros op aangesproken.
Marcel vraagt of het rouwcentrum binnen het bestemmingsplan past, als het er binnen past geeft de gemeente
toestemming, bovendien kan de gemeente nu niet weigeren, omdat voor de aanvraag alleen de inrichting binnen
het gebouw gewijzigd moet worden.
Ton merkt op of het in de praktijk zo is dat er zaken veranderen, omdat de situaties veranderen. Toch heeft de
gemeente de eindbeslissing over de inrichting van Nieuwegein.
8. Verslag laatste workshop over achterbanraadpleging
Marcel en nog een paar leden hebben deze workshop bijgewoond. Was interessant met uitleg over hoe b.v.
gebruiken we het social media om de achterban te bereiken. Mocht er nog behoefte zijn aan andere onderwerpen
voor een workshop, dan wil de gemeente deze organiseren.
9. Rondvraag en sluiting
Wim vraagt of er niet meer telefoons bij de service lijn kunnen komen, omdat de wachttijd nogal lang is.
Marcel meldt dat de klankbordgroep Noorstedeweg van de raadsvergadering is afgehaald, omdat de
samenwerking met de binnenstadgroep informeel was. Afgelopen maandag is er een overleg geweest waarin het
gedane voorstel de voorkeur heeft. Dat resulteert in een twee richtingen fietspad aan de zuidzijde van de
Noordstedeweg van de brandweerkazerne tot het Cals college. De vrachtwagentoegang is alleen mogelijk vanuit
de richting Merwestein.
Evert sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.
Vergaderdata wnw 2012: aanvang 19.30 uur: 29 maart, 10 mei, 28 juni, 6 september,
25 oktober en 13 december.
Bestuursvergadering data: iedere maandagmiddag om 16.00 uur, 14 dagen vooraf gaande aan de
vergader data

