Verslag wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot 22-5-2014

De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
* Ab Rem – Hesselaan, Agnes Samson – gezondheidscentrum, * Babs v. Veenendaal – Sluyterslaan,
* Bep v. Kouwen - bestuurslid, * Bram v. Assema - Vredebestlaan, * Carel Bloemsma- bestuurslid, *
Carel de Graaf - Zijllaan, Frans Bouwens Cees Hes – Reyerslaan, Co Blankenstein – bewoner, Corrie
v. Rooijen- bewoner, Geert Zondag - Kruyderlaan, * Gerard Peek – bestuurslid, * Han Trouwee secretaris, * Henk Vonk - penningmeester, Ingrid Bleijenberg - de Schakel, Liesbeth Reincke –
Sluyterslaan, Maarten Koek - Kruyderlaan, * Marcel Siermann - voorzitter, * Michel de Jong - BVO, Mea
Schoenmaker - Gestellaan, * Oscar Brinkhof - Oud Jutphaas, Paul Nijenhuis – Nijpels, * Ronald
Achterberg - Wenckebach, Sandrina Leeman – Sluyterslaan, Theo Bulkmans – bewoner, * Ton
Bonouvrie - Wenckebach, Wim v. Baarsen - Oud Jutphaas,
* Gert v. Jaarsveld - wijkagent, * Hans Reusch - wijkwethouder, * Kees de Bruin - afd. beheer gem,
Mariella Verhagen - Jutphaas Wonen, * Mieke Tulleken - wijkmanager, Nadine Onrust - programma
manager, Simone Bos - Jutphaas Wonen, * Suzanne Geertsema – gemeente
Erna Kotkamp - Groen Links, John Houtzager - CDA

1. Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering en merkt op dat de bezetting klein is en meldt een aantal afmeldingen.
De gemeente Nieuwegein is ingedeeld in woonservice zones en als zodanig gaan de wijkmanagers ook
opereren. De meeste projecten in Jutphaas/Wijkersloot zijn in een afrondende fase en de wijkmanagers
worden nu ook aan de indeling van de woonservice zones gekoppeld. Voor ons betekent het dat Mieke
na de 4 jaar die ze bij ons gezeten heeft nu naar een andere zone zal gaan. Zij heeft dit ook kenbaar
gemaakt per mail die Marcel nog aan de leden zal doorsturen. In de plaats van Mieke zal Melanie Gitz
komen. Marcel vindt het jammer dat Mieke vertrekt, maar heeft er wel vertrouwen in dat Melanie een
goede steun zal zijn.
2. Verslag vergadering van 17-04-2014
Mieke meldt dat het goed gaat met Hans Reusch en heeft gevraagd of hij nog even wil komen.
Wie de nieuwe wijkwethouder wordt is nog onbekend, vermoedelijk Peter Snoeren.
Onder 3. Carel zegt dat de plantsoenen aan de Mendes da Costalaan niets met wortel opdruk te maken
hebben.
3. Beheerszaken door Kees de Bruin/ Politiezaken Gert van Jaarsveld
Kees meldt dat men nog steeds bezig is met het maaien van gazons en het onderhoud van de bomen.
Marcel vraagt waarom het vervangen van de lantaarnpalen niet aan bewoners bekend gemaakt was.
Bovendien staat er een nieuwe paal nu al scheef. Doorgeven aan CityTec (die plaatst en onderhoud de
straatverlichting in opdracht van de gemeente) met de op de lantaarnpaal vermelde 6 cijferige code. De
nieuwe palen geven meer licht en zijn zuiniger.
Baps vraagt waarom er met een onkruidverdelger werd gespoten terwijl er iets verderop kinderen aan
het spelen waren? Er wordt gespoten met een middel dat binnen 4 uur opgenomen wordt in de planten,
dat is de meest veilige methode en aan als er kinderen tijdens het spuiten aan het spelen zijn, spreek
dan de uitvoerende persoon hierop aan.
Henk meldt dat het niet goed aangegeven wordt, als er werkzaamheden plaats vinden. Een bewoner
die ‘s avond laat huis kwam is daardoor in een gat gevallen. Als lid van het wnw wordt hij daar op
aangesproken. Toch is ook daarvoor de juiste weg dit door de bewoners zelf te melden aan de
servicelijn.Carel merkt op dat er 2 rijen tegels niet meegenomen zijn op de Mendes da Costalaan.
Vragen aan de uitvoerders of dat alsnog gedaan wordt. Kees zegt dat de aannemer het product moet
leveren hetgeen de gemeente vraagt. Het gaat ook om functionaliteit en veiligheid.
Politie zaken: Gert meldt dat de inbraken terug lopen maar er zijn wel veel insluipingen. Ben je aan de
voorkant sluit dan toch de achterdeur. Er worden veel aanhangwagens gestolen. Goede sloten en een
wielklem helpen en hij raadt aan de wagens zo te plaatsen, dat ze moeilijk wegkomen. Op Marktplaats
is er veel handel in aanhangwagens. Een aanhangwagen mag officieel 3 dagen in de wijk blijven staan.
Verder is het rustig in de wijk, mede doordat er een aantal overtreders is gepakt en als ze vrij komen
krijgen ze een verhoogde surveillance. Tegenwoordig gaat het soms al om 13- en 14 jarige jongens. Zie
je jongens die niet in jouw omgeving horen en zich opvallend gedragen meldt dat dan bij de politie
(0900 8844 (geen haast) of 112 (spoed).

4. Johan Annema (sportcoördinator Nieuwegein beweegt)
De Rijksoverheid heeft het initiatief genomen om mensen meer te laten bewegen d.m.v.
sportactiviteiten en in dat kader is Johan als buurtcoach aangesteld. De doelgroepen zijn mensen met
een beperking en 55+.
Populair zijn voetbal, judo, wandelen, tafeltennis, badminton en o.a. hockey en het sociale aspect daar
omheen. Johan is op zoek naar nieuwe initiatieven en/of vrijwilligers, die eventueel mee willen helpen
dit te ontwikkelen. Ook trainers zijn welkom. Suzanne merkt op dat het Hesseveld een geschikte locatie
kan zijn.
Carel vraagt zich af of er initiatieven ontplooit worden die nu al bestaan. Johan antwoordt dat ze daar
dan een plus aan willen geven.
Oscar zegt dat Golds Gym bij dat soort ontwikkelingen een actieve rol wil spelen. Als een vereniging
iets zou organiseren bestaat de kans dat de bewoners wel meer belangstelling krijgen. Voor het
meedoen aan een sport wordt wel een (meestal kleine) bijdrage gevraagd.
5. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Geluidsbelasting Richterslaan: bij Carel Bloemsma (hij woont aan de Richterslaan tegenover de nieuwe
Dichter) zijn in huis geluidsmetingen gedaan en hij wacht de resultaten af, dan wordt ook het wnw
geïnformeerd. Mochten de waarden te hoog zijn dan zal de gemeente maatregelen voorstellen, bv extra
isolatie.
De draden op de Richterslaan zijn bedoeld om de verkeersintensiteit te meten. Marcel begrijpt niet dat
de telling plaats vindt tijdens een schoolvakantie en vlak voor een rotonde. Daarom vind hij de telling
niet realistisch. Verzamel deze bezwaren en ga er mee naar de verkeersdeskundige van de gemeente.
Mieke oppert om een verkeerscommissie vanuit het wnw op te richten. Dat is een goed idee en wordt
opgepakt.
Henk zegt dat alle laagbouw in de wijk een blauwe papiercontainer gaat krijgen. Carel zegt dat voor de
opstelling van de containers met de benodigde tussenruimte bij hem in de straat geen ruimte genoeg is;
de stoep is daar niet groot genoeg voor. Een voor de gemeente bekend probleem waar (vooralsnog)
geen oplossing voor is.
Onderzoek veiligheid fietspaden: geldt met name voor de Noordstedeweg. Sommige punten zijn al
veranderd, andere knelpunten zijn als benoemd om aangepakt te worden en een onafhankelijk bureau
zal een onderzoek doen naar de verkeersintensiteit. Na de zomer volgt een evaluatie.
Carel zegt dat de bloembak bij het oude postkantoor een belemmering voor het overzicht is.
Oscar vraagt of ze bij het onderzoek ook verder kijken, omdat in de visie over Rijnhuizen
voetgangers/fietsers brug geopperd is. De gedachte is om de oude verbinding achter de Henkel te
herstellen of bv een brug vanuit Rijnhuizen richting het Cals College. Daarmee wordt het drukste
kruispunt voor fietsers bij de Doorslagbrug ontlast.
Kerkstraat: 30 á 35 bewoners zijn op de infomiddag geweest om mee te denken over de verandering
van hun plantsoen, dat was een goede zaak.
Kledingbank: De nieuwe organisatie opereert onder de naam Kledingbank voor Nieuwegein (K4N) en
vraagt een start subsidie van €250,--. Normaal zal het wnw dit niet subsidiëren, maar om ze een impuls
te geven vond het bestuur de donatie op z’n plaats. De vergadering gaat hiermee akkoord.
e
3 bijeenkomst visie Jutphaas Zuid: de opkomst begon vrij onrustig omdat het grote geheel een beetje
zoek was. De bewoners zelf legden uit hoe het precies zat. Oscar deelt verder mee dat de visie klaar is
en gaat naar de raad die dit op 3 juni behandelt.
6. Rondvraag en sluiting
Marcel meldt dat hij nog een sollicitant heeft gehad voor de functie van bestuurslid. Gerard Peek stelt
zichzelf voor en wil het bestuur ondersteunen. De vergadering gaat hiermee akkoord en het bestuur
heet Gerard van harte welkom.
Bep wijst naar het speeltuintje op het Kerkveld dat erg verwaarloosd is. Suzanne antwoordt, dat via de
nota speeltuinen een keuze gemaakt is welke speeltuinen opgeknapt werden. En het speeltuintje op het
Kerkveld hoort daar niet bij. Marcel geeft aan dat er dan vanuit het wnw een bijdrage geleverd kan
worden. Kees geeft aan dat wat kapot of versleten is door de gemeente hersteld moet worden maar dat
uitbreiding inderdaad door het wnw ondersteund kan worden. Als we in overeenstemming kunnen
komen met de gemeente ontstaat er een win-win constructie. Bep pakt dit verder op met de buurt.
Ronald loopt nog steeds met plastic zakken te sjouwen omdat er onduidelijk is waar de zakken
neergelegd moeten worden. Mieke antwoordt dat er een nieuwe nota afvalbeleid komt en verzoekt
Ronald nog even vol te houden.
Hans Reusch is sinds kort wethouder meer en geeft op 19 juni een afscheidsreceptie; uitnodiging volgt.
Bram zegt het straks weer Ramadan is en dat er dan ’s ochtends heel vroeg (tegen vieren) gebeden
wordt in de moskee. Omdat daarna groepen bezoekers soms luid pratend de moskee verlaten geeft dat
overlast voor de buurt. Hij wilde graag in contact komen met het bestuur van de moskee, maar dat is
niet gelukt. Mieke zal nakijken of er contact gegevens zijn. Gert zegt dat hij op vrijdagmiddag wel
contact heeft en via een mail zal zorgen dat Bram in contact kan komen met het bestuur.
Bram geeft verder aan dat op de informatie avond over de nieuwe gebiedsvisie Rijnhuizen slecht

gecommuniceerd werd. Ook het wnw werd pas één dag voor de bijeenkomst uitgenodigd. Bovendien
hebben we nog maar 2 weken de tijd om te reageren op de visie. Hij had graag wat meer tijd gehad,
Marcel beaamt dat.
Hans Schenk (voorzitter Oranjevereniging Nieuwegein Noord) komt de vergadering binnen en geeft aan
dat de kleedjesmarkt zeer goed verlopen is en dat hij zeer positief over de toekomst is. Hij bedankt het
wnw voor hun bijdrage aan dit succes.
Henk is het niet eens met het hondenpoep beleid van de gemeente, mede doordat zijn buurman
iemand had aangesproken over de hondenpoep en daar een vervelende reactie op kreeg. Henk vindt
dat er geen controle door de gemeente op is.
Marcel geeft Mieke als afscheid van het wnw een bos bloemen, boekenbon en een meter wit bier.
Mieke bedankt de vergadering en geeft aan dat zij met veelplezier met het wnw Jutphaas Wijkersloot
gewerkt heeft. We hebben heel wat projecten besproken en wenst het wnw voor de toekomst een
nuttige tijd en uitdagingen met elkaar.
Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Vergadering data 2014, aanvang 19.30 uur: 3 juli, 18 september, 6 november en 18 dec.

