Afsprakenlijst Wijkplatformvergadering 3 maart 2020
Onderwerp

Wat

14. Afsprakenlijst van 21
januari 2020

Punten 1, 2, 6, 8, 9, 10 en 11 zijn afgehandeld.

15. Binnengekomen
stukken

Missie/visie DGH in conceptversie, wordt donderdag
5 maart met vrijwilligers besproken.

Punt 7 De Groote Hond (DGH): volg de blog van
Ton Visser voor het laatste nieuws over de
verbouwing. Je moet hiervoor een (gratis) app
downloaden om hem te kunnen volgen. De app heet
Journi blog. Maak een account aan in de app en
zoek vervolgens op ‘Ton Visser’. Daarna klik je door
naar ‘Dagboek De Groote Hond’.

Hanging baskets zijn uit begroting 2020 gehaald.
Men is bezig met fondsenwerving/sponsoring.
Cursus AED gepland, Nika is hierbij betrokken.
Datum wordt later bekend gemaakt, men kan nog
meedoen. Het gaat om twee cursussen van elk twee
uur die je allebei moet volgen. Aanmelden bij
secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl.

Wie

Allen

Bestuur

Allen

Vivaldisingel groenvoorziening: onderhoud vindt dit
jaar plaats. Bewoners hebben bericht van gemeente
gekregen. Tekst mag ook op website geplaatst
worden.

Nika

Hoogspanningskabels info kan op de website gezet
worden. Gemeente heeft traceebesluit
geaccordeerd. Start werkzaamheden over 3 á 4 jaar.

Nika

Kade Herenstraat wordt in het najaar vernieuwd
(o.a. beschoeiing).
Verkeersonderzoek Blokhoeve oost is bijna
afgerond. Parkeermetingen in Blokhoeve zuid en
oost, dit heeft te maken met de bouw van Blokhoeve
west.

Shida

Klacht over parkeren op Harplaan, doorgegeven aan
Shida, zij is ermee bezig.
16. Nieuws van de
wijkwethouder

Er is een verbeterprogramma rondom het KCC met
telefoonnummer 14030 en het heeft de aandacht.
80% wordt naar tevredenheid van de melder
opgelost. Klachten over de buitenruimte kun je ook
doorgeven via de Buitenbeterapp.

17. Marja Fokker van
Openbaar Domein over
groenonderhoud van de
gemeente en afspraken
die er zijn gemaakt met
de aannemer

De gemeente werkt met beeldbestekken. De
ingehuurde aannemer doet plantvakken op Bniveau. Dat betekent niet meer dan 40% onkruid in
plantvak, niet hoger dan 30 cm. Boomspiegels ook
niet meer dan 40% onkruid. Overhangend groen
over verharding mag niet meer dan 30 cm
overhangen. Aannemer wordt beboet als hij het niet
voldoende onderhoudt. Hij krijgt dan drie dagen de
tijd het te herstellen. Afgelopen jaar zijn er veel
klachten gekomen over het groenonderhoud.

Allen

Beheer wordt om de zoveel jaar aanbesteed. Er is
een lijst met criteria die daarbij gehanteerd wordt.
Contracten lopen 2 tot 4 jaar.
Info over groenonderhoud op website gemeente:
nieuwegein.nl/groenonderhoud.
Marja zoekt uit hoe het legen van prullenbakken is
geregeld.
Opmerking van het bestuur: analyse van klachten
over groenonderhoud is gewenst.
Peer regelt een interview met Marja in een volgende
Wijkkrant om meer uitleg aan de bewoners te geven.
18. Groenschouw met
Theo Kleijer op 2 mei

19. Jaarrekening 2019,
kascommissie en
begroting

Groenschouw in Park Kokkebogaard. Aanmelden bij
secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl als je wil
meelopen. Verzamelen bij DGH om 13.00 uur. Shida
neemt contact op met Theo.

Marja

Marja
Peer

Allen

Shida

Herman van de kascommissie rapporteert: samen
met René van Eindhoven heeft hij de kas
gecontroleerd met de stukken van DGH. Geen
vervelende dingen gevonden. Bestuur heeft het
netjes verzorgd.
Victor deelt de beknopte jaarrekening en begroting
uit en geeft mondelinge toelichting.
Er is 1.467 euro tekort op de begroting 2020. Dit
wordt rechtgetrokken met de spaarrekening en
verrekend met de rekening courant.
WPF heeft 8.000 euro geschonken aan DGH.
Bestuur vindt dat DGH autonoom moet worden.
Shida nuanceert dat het wel drie jaar kan duren
voordat het zijn weg gevonden heeft.

Penningmeester

Voorstel om voor de bespreking van volgend jaar de
begroting met de vergaderstukken mee te sturen.
Frits stelt voor om voortaan een uitgebreidere
jaarrekening te maken. Hij komt er bij het bestuur op
terug.
20. Afscheid
penningmeester en
nieuwe kascommissie

21. Aardwarmte

Frits

Victor stopt als penningmeester, hij blijft bestuurslid.
Tom Spies is zijn opvolger.
Nieuwe kascommissie: René van Eindhoven wil het
nog een keer doen. Ton Visser biedt zich aan als
tweede persoon. Kees Mulder is reserve.
Frits geeft een korte toelichting op de
gebeurtenissen van afgelopen tijd.
Bewonerscollectief zoekt een aantal zaken verder
uit. Het blijkt allemaal niet zo simpel te zijn als men
aanvankelijk dacht. IKO (club van wijze mannen)
gaat bewonerscollectief begeleiden. Een eerste
advies is uitgebracht met nuttige zaken. Martien
heeft een lijstje gemaakt van dingen die niet goed
gegaan zijn rondom aardwarmte in Nederland. Frits:
wij willen de risico’s tot een absoluut minimum
terugbrengen en als het misgaat willen we dat de
bewoners financieel gecompenseerd worden.

René/Ton

Hans Adriani: Nieuwegein is betrokken door het
consortium om geothermie nader te bekijken. Het
begon met een vergunning voor onderzoek.
Gemeente ging akkoord onder voorwaarden.
planningen waren onhaalbaar en te voortvarend.
Bewoners zijn vrij laat geïnformeerd. Raadsleden
liggen qua infovoorziening achter op bewoners. IKO
heeft waardevol advies gegeven, gemeente omarmt
dit. College heeft gezegd: pas op de plaats maken
en invulling geven aan advies IKO, stap uit
faciliterende rol en neem zelf positie in. Positieve
grondhouding tegenover duurzame energie. Proces
wordt heringericht, samen optrekken met
betrokkenen. Eneco wil daarnaast op dezelfde
kruising een buffer hebben, een fors ding.
22. Rondvraag

Mirjam: is er iets bekend over de bouw van het
nieuwe gezondheidscentrum? Peer maakt een
afspraak met Erik Asbreuk over de voortgang. Kees:
vorige week maandag laatste bespreking gehad
over gebruikersgroep. Grondtransacties zijn gedaan.
Het hangt op handtekening gemeente of Movactor.
Hans Adriani: gemeente heeft vanochtend positief
besloten.
Een bewoner van de Sonatelaan/Cantatelaan (heb
zijn naam niet gehoord) is nieuwsgierig of en zo ja
wanneer er een wijkschouw gehouden wordt in zijn
woonomgeving. Eerder is besloten dat er geen
wijkschouw meer georganiseerd wordt door het
WPF.

23. Volgende
bijeenkomst WPF

Dinsdag 14 april om 20.00 uur onder voorbehoud
ivm Corona maatregelen

gemeente

Peer

