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Notulen
Wijkplatform
ijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen
otulen van de vergadering van het
het wijkplatform ZHGB van 12 april 2016

Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.
Aanwezig:
Janine Lubberding, voorzitter
Victor Goulmy, Blokhoeve,
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris/tijd. penningm.
Anna Lise Röben, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Farlie Moenné, gemeente teamleider Openb. Domein
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Peer van Halderen, Zuilenstein, wijkkrant
jkkrant
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster

Xander Bouwens, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Henny Molenaar, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Ria Spelbos, Blokhoeve
Ria Niamut, Zuilenstein
Myrte van der Gugten, wijkconsulent Mitros
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1.

Opening
De voorzitter, Janine, heet iedereen van harte welkom bij deze vergadering. Wijkwethouder
ethouder Peter Snoeren zal
vanavond niet aanwezig kunnen zijn wegens andere verplichtingen.
verplichtingen

2.

Notulen vergadering d.d. 19 januari 2016
•
Janine komt terug op de vergadering van 1 maart 2016 die geschrapt was wegens een gebrek aan
bespreekpunten; het bestuur wil de agenda van wijkbewoners niet onnodig belasten. Nu
N is de agenda weer
behoorlijk vol. “Hollen of stilstaan” af en toe.
e
•
In het verslag op bladzijde 3 (rondvraag) 5 bullit. Nika vraagt naar de stand van zaken met de
boomstammen die nu zijn neergelegd ter afscheiding van het park in Blokhoeve. Dit ter voorkoming van
auto’s in het park. Bij de verkeersbijeenkomst over Blokhoeve zou zijn aangegeven dat er een oplossing
gezocht zou worden. Het is kennelijk dit geworden. Frits vertelt dat hij contact
tact heeft gehad hierover met
William Hogenkamp. De omwonenden moeten nog wennen. Als de boomstammen langer liggen, worden ze
in de loop van de tijd meer één met de natuur eromheen. Er komt ook nog een hek dat eventueel open kan
bij calamiteiten.
•
Op het verslag zijn geen opmerkingen; de notulen worden hierbij vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
•
Slechte verlichting langs Green
reen Village en De Bever. Inmiddels is dat
at nu geregeld en men is er blij mee.
•
Geluidsoverlast Blokhoeve. Hiermee is men druk
d
doende. Er zijn afspraken
fspraken gemaakt tussen wijkbewoners
en ondernemers die hierbij betrokken zijn.
zijn We gaan dit drie maanden zo aanpakken en daarna evalueren.
•
De problemen met de breedte van het water bij Blokhoeve Blok Oost zijn opgelost. De bewoners, de
ontwikkelaar en de gemeente hebben een compromis gevonden. Een en ander moet
oet nog in de commissie
en de raad besproken worden en dan is het klaar.
•
Het plaatsen van de plaquettes met de gedichten van dichter Ton de Gruijter bij de kunstwerken in
Blokhoeve wordt weer opgepakt.
opgepakt
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De secretaris Ton vertelt dat Rob en Sandra Vereecken hebben aangegeven dat de kwaliteit van het
voetbalveldje in buurtpark Blokhoeve erg te wensen overlaat. Ze hebben gevraagd om een kunstgrasveldje.
Dat is erg duur. In eerste instantie gaat de gemeente het weer egaliseren. Andere mogelijkheden moeten
worden onderzocht.
Marco van Dort heeft een bericht gestuurd over het oprichten van een Whatsapp groep in de wijk
Blokhoeve om de veiligheid te verbeteren. De gemeentelijke website geeft hiervoor aanwijzingen.
De Oranjevereniging heeft een verzoek om een geldelijke bijdrage gedaan in verband met de organisatie
van de kleedjesmarkt. Dit is inmiddels gehonoreerd en afgehandeld.
Er is een nieuwe sportcoach voor de wijken Jutphaas, Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve,
namelijk Femke Heijdemann.
De Stichting MON heet nu Balans Nieuwegein! Dit is een organisatie die zich niet meer alleen richt op
migrantenvrouwen, maar op alle inwoners van Nieuwegein.
Verzoek van de avondvierdaagse om plaatsing van een bericht op de website. Dit is inmiddels gebeurd.

Verzonden stukken:
•
Verantwoording over de financiën van 2015 van het wijkplatform naar gemeente.
•
Brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht over de noodzaak dat buslijn 77 langs Blokhoeve
moet blijven komen.
4.

5.

6.

Politie/Gert van Jaarsveld
•
Gert vertelt dat het met uitzondering van de auto-inbraken wel goed gaat in de wijken. Van woninginbraak
is nauwelijks sprake. Volgens hem gaan dieven liever in auto’s dan in woningen inbreken. Auto-inbraken zijn
lastiger op te sporen. Het valt hem elke keer weer op hoe nonchalant mensen blijven, door waardevolle
spullen in hun auto te laten liggen.
•
De politie is tijdens de donkere dagen actief bezig geweest met het in de gaten houden van “lastige
figuren”. Als mensen voelen dat ze in beeld zijn, maakt dat ze lastiger hun plannen uit te voeren.
•
Myrte vraagt hoe het gaat met de onderlinge verhoudingen in deze wijken (zijn er spanningen/botsingen?).
Volgens Gert is daar geen sprake van.
•
Gert vertelt verder dat Sandra Offenberg de wijken Blokhoeve en Huis de Geer als wijkagent bedient.
•
De informatieve artikeltjes van Gert in de wijkkrant (zoals de laatste keer over babbeltrucs) worden
gewaardeerd.
•
De veiligheidsavonden die eerder gehouden zijn herhalen we voorlopig niet, spreken we af. Pas als er weer
aanleiding toe is, is dat nuttig om te herhalen.
Bouw Zuilenstein/Myrte van Gugten
Myrte van der Gugten komt vertellen over de aanstaande verbouwing van verzorgingshuis Zuilenstein. De
plannen hiervoor lopen al lang. Het gebouw van A cappella is inmiddels verbouwd en Zuilenstein is geen
verzorgingshuis meer. Volgens de plannen zal Zuilenstein in oktober leeg zijn. Alle statushouders zijn dan
verhuisd naar een eigen woning. Zorgspectrum gaat het gebouw slopen en daarna koopt Mitros de grond.
Inmiddels is er een informatieavond geweest over de ontwerpplannen. Myrte deelt documentatie uit over deze
plannen. Op de plaats van het huidige Zuilenstein komen twee gebouwen. Er komt een gebouw voor het
toekomstige EMC in plaats van het EMC aan de Mondriaanlaan. Verder komen er 29 appartementen voor
mensen met een zorgindicatie. Er is sprake van rolstoeltoegankelijkheid in de woning en in het gebouw. Er moet
nog gekeken worden naar voorwaarden voor zo’n woongebouw, ook in verband met eventuele bijzondere
veiligheidsmaatregelen. Myrte vertelt dat er een ruimte komt voor Zorgspectrum. Op de vraag of Movactor ook
onderdeel uit maakt van het plan, antwoord ze dat Movactor misschien in het gebouw van EMC komt (het
nieuwe buurtplein).
Myrte deelt ook de nieuwsbrief voor de direct omwonenden uit. Deze zal op de website van het wijkplatform
geplaatst worden en met de notulen meegestuurd worden. Myrte verlaat de vergadering.
Beheer/Jaarplan 2016 presenteren
•
Kees de Bruin is ziek. Wij wensen hem langs deze weg beterschap. Farlie Moenné neemt de
werkzaamheden van Kees bij het Wijkplatform nu waar. Hij deelt een kaart uit met de toekomstige
werkzaamheden in onze wijken. Deze kaart wordt ook digitaal op de website geplaatst. Farlie vertelt dat de
projecten met een rood blokje waarin OD (Openbaar Domein) de werkzaamheden zijn die door de
gemeente Nieuwegein uitgevoerd worden. Gele blokjes met RD betekent Ruimtelijk Domein zoals b.v.
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verbouwing “á Cappella” of andere particuliere werkzaamheden. TVL staat voor Toezicht Veiligheid en
Leefbaarheid.
Er wordt een vrijliggend fietspad aangelegd langs de A.C. Verhoefweg in het verlengde van het fietspad
achter het Shell-station. Het is nog niet bekend wanneer het gaat gebeuren. De voorbereiding daarvan is
afhankelijk van subsidiegevers (al toegezegd). Vóór eind 2017 moet het project helemaal afgerond zijn. Het
onderhoud van de verkeersregelinstallatie Taludweg/Utrechtsestraatweg is daaraan gekoppeld.
Ook aan de verkeersregelinstallatie Symfonielaan/ Utrechtsestraatweg wordt onderhoud gepleegd.
In de Symfonietunnel blijft veel water staan. Daar wordt asfalt gelegd, evenals in de Vronesteyntunnel.
Bij de tramoversteek Marimbalaan wordt onderhoud gedaan aan de AHOB-installatie.
De Manonsingel en de Mgr. Van Heukelumstraat worden herstraat en de Buxtehudelaan wordt
geasfalteerd.
De openbare verlichting in het geel gearceerde gebied wordt opgeknapt. Eerst worden armaturen
vervangen en daarna worden bestaande masten rechtgezet en geschilderd.
Janine geeft aan dat de wens leeft om de verlichting in oud Jutphaas in de sfeer te houden/maken van het
historisch karakter van de wijk (zoals in Vreeswijk). Farlie zal dit meenemen en onderzoeken wat hier de
mogelijkheden voor zijn. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de wijk.
Victor vraag naar RD bij de hoogspanningsmasten. Voorlopig gebeurt hier niets mee. Ligt nog bij de politiek
in Den Haag.
Victor mist de verlenging van de afrit naar Blokhoeve vanaf de Jutfasebrug. Dit onderwerp komt vanuit de
verkeersbijeenkomst en moet nog verwerkt worden.
Farlie zegt dat de gemeente graag wil dat de informatie die men hier geeft pro-actiever wordt, dat er een
soort standaard rapportage verleend wordt in deze vergaderingen.
Daarnaast wil men DOE-dagen gaan ontwikkelen: het stimuleren van de wijkplatforms om gezamenlijk aan
de wijk te werken om dingen op te knappen. Het initiatief moet vanuit een wijkplatform komen en de
gemeente stimuleert en begeleidt dat dan door bijvoorbeeld instructie te geven over snoeien. Farlie stuurt
hierover nog stukken via Melanie.
Janine reageert hierop dat het wonderlijk is hoeveel zaken wij steeds meer zelf moeten doen. Er zit ook een
grens aan wat de gemeente van haar bewoners kan vragen. Bovendien is er een spanningsveld tussen
“eigen initiatief” en “opgelegd initiatief”. We zullen gaan ervaren hoe dit opgepakt en ingevuld gaat
worden.
Een positief voorbeeld van éigen initiatief is de recentelijke opruimactie in Blokhoeve van een groep
wijkbewoners.
De vraag wordt gesteld wanneer waters gebaggerd moeten worden: in Blokhoeve is water waaruit de
planten naar boven komen; waar moeten we dat melden? Melanie vraagt het na bij William en zij komt
daarop terug.

7.

Bushalte lijn 77 Blokhoeve/stand van zaken
Iedereen heeft kunnen lezen dat lijn 77 tot december langs Blokhoeve blijft rijden.
Het college van Gedeputeerde Staten gaat 19 april a.s. vergaderen en besluiten dan hoe de verdere toekomst
voor het openbaar vervoer langs Blokhoeve geregeld zal worden. Janine heeft als voorzitter van het wijkplatform
nog een “noodmail” gestuurd aan het College van GS met de boodschap dat de wijk écht behoefte heeft aan
goed openbaar vervoer; de wijk is nog groeiende (er worden de komende jaren nog buurten bijgebouwd),
Blokhoeve heeft zelf geen voorzieningen waardoor je voor álles de wijk uit moet en de alternatieven voldoen
niet. Ze heeft het College van GS opgeroepen zich tot het uiterste in te spannen om het OV voor de wijk te
behouden.
Wat in 2017 gebeurt wordt na de zomer besloten; daarop kunnen we dan inhaken. We hebben nu alles gedaan
wat we konden om de wens van de wijkbewoners over te brengen.

8.

Verslag bijeenkomsten
• Verkeer Blokhoeve en hoe nu verder
Omdat er nog steeds gebouwd wordt in de wijk en deze daardoor verandert, was er een “update” nodig op
het gebied van de algehele verkeerssituatie in Blokhoeve. Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest met
bewoners en gemeente om te kijken naar wat nodig/wenselijk is. De laatste sessie was 15 maart. De
gemeente kijkt vervolgens wat haalbaar is. Alles wat zij op kunnen pakken doet men direct. Wat nog overleg
nodig heeft, daar worden bewoners nog over benaderd per gebied.
• Ontwikkeling West Blokhoeve en hoe nu verder
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Hiervoor is ook een bewonersinformatieavond geweest. Men heeft plannen voor woningen, park en een
geluidswand annex klimmuur. Bewoners hebben op schrift hun opmerkingen en vragen kunnen achterlaten,
evenals hun e-mailadressen. We gaan nog op zoek naar een bredere afspiegeling van de wijk zodat echt
iedereen er bij betrokken wordt.
Henny zegt dat er een stuk in de krant heeft gestaan over dit onderwerp waarin stond dat de mensen erg
enthousiast waren, maar dat was niet echt zo. Janine antwoordt dat dat vaker gebeurt met dergelijke zaken.
Daartegen valt weinig te doen. De officiële inspraaktrajecten zijn belangrijker dan gekleurde berichtgeving in
de media.
9.

Verklaring kascommissie en begroting 2016
De penningmeester zet uiteen dat de verklaring van de baten en de lasten duidelijk is. Naar de gemeente hebben
we ook onze uitgaven verantwoord. We hebben weer aanspraak moeten doen op de reserves voor de wijkkrant
en de hanging baskets. Volgens Janine loopt de communicatie door middel van de wijkkrant goed en bevallen de
hanging baskets in de wijken waarover iedereen enthousiast is. De hiervoor gereserveerde gelden doen dus hun
werk. De vergadering verleent decharge aan de penningmeester. Voor de kascommissie is Michiel aftredend met
dank voor zijn bijdrage. Ria Spelbos meldt zich als nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Volgend jaar doet zij
dit samen met Peer van Halderen.

10. Wijkschouw afhandeling 2015
•
Er is nog geen andere plek voor de kledingbak op de Van Anrooylaan, die het zicht op het fietspad
ontneemt.
•
Er is nog geen ‘30’ op de weg gezet op de Van Anrooylaan. Dit kan te maken hebben gehad met de kou.
•
Het probleem met de te diepliggende putten in Blokhoeve aan de Middelhoeve is nog niet goed
afgehandeld.
•
De scheur in de tennisbaan is nog niet afgehandeld. (maar dit was niet van de wijkschouw)
•
Er zou 30 cm tussen de blokken komen voor voetgangers die uit Blokhoeve naar de tramhalte Zuilenstein
lopen. Dit is nu te breed.
•
Wijkschouw 2016: Janine vertelt dat morgenavond (13 april 2016) de eerste bijeenkomst is door het nieuwe
wijkschouwteam.
11. Rondvraag(je) langs de wijken
•
Melanie vertelt dat toezicht op en aanpak van jeugdoverlast rond de tram en de Harmonielaan goed gaat.
De bewoners ervaren minder overlast.
•
Frits vertelt dat er afgelopen weekeind een hondententoonstelling was op Blokhoeve; er stonden 15
campers op het parkeerterrein. Volgens parkeerbeheer hadden ze wel een vergunning. Melanie vraagt na
waarom ze niet op de plek van de kermis staan, wat volgens de wijkbewoners een betere plek zou zijn.
•
Victor vraagt weer om de bomen langs de Taludweg. Melanie vertrouwt erop dat ze er gauw komen.
•
Peer vraagt naar meldingen vanuit 14030. Hij krijgt dan bericht terug dat het afgehandeld is maar dan is het
bijvoorbeeld meegenomen in een of ander plan. Je krijgt geen bericht over wanneer het dan wel gaat
gebeuren. De communicatie zou beter kunnen. Farlie zal proberen te bewerkstelligen dat mensen voortaan
een klantvriendelijker bericht krijgen.
•
Ria Spelbos wil weten of het fietspad bij de Marimbalaan ook aangepakt gaat worden. Farlie antwoordt dat
de traminstallatie gedaan wordt, maar hij bekijkt of het fietspad meegenomen kan worden.
•
De grondopslag achter Ton zijn huis is nog niet opgeruimd. Vraag in vergadering van 08-09-2015.
•
Ton heeft weer vuurwerk gehoord tijdens het afgelopen weekeind. Hij meldt dat het regelmatig voorkomt.
Nika heeft over dat onderwerp ook antwoord van Willie van Dam gehad. Bij een bedrijf of een particulier
moet men daar vergunning voor hebben. Vuurwerkoverlast is lastig aan te pakken. De ‘daders’ zijn zo weer
weg.
•
Ton haalt nog aan dat er in de buurt veel honden zijn. Hij kwam een man tegen met een loslopende hond
tussen de Edge en Green Village op een vrij stuk grond en die man vertelde dat dat een plek zou zijn waar
honden los mogen lopen. Als dat niet op de kaart staat dan is dat niet zo. Honden(poep) blijft een item in de
wijk.
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12. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 31 mei 2016

Daarna op de dinsdagen:
•

5 juli 2016

•

6 september 2016

•

18 oktober 2016

•

13 december 2016

