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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 21 november 2013
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.
Aanwezig
Ton Bouwman, notulist, Batau-Zuid
Victor Goulmy, penningmeester en plv. voorzitter, Blokhoeve
Melanie Gitz, wijkmanager
Ton Visser, secretaris, Blokhoeve
Mart v.d. Linden, Zuilenstein
Kees de Bruin, afd. Beheer gem. Nieuwegein
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Khalid Loutfi, Zuilenstein
Marian van Kleinwee, Zuilenstein Oud Jutphaas
Harry Jansen, Zuilenstein Oud Jutphaas
Onno van Geuns, Zuilenstein
Hans Reusch, (wijk-)wethouder
Afmeldingen
Mirjam Hanselaar, Michiel van Leeuwen, Jacqueline van Langeraad, Janine Lubberding, Erik Flore

1. OPENING door voorzitter Victor, met de hierboven gemelde afmeldingen en als extra aandachts- en zorgpunt de mail van
Erik Flore inzake de ernstige mishandeling op Akkerhoeve afgelopen maand. (zie verder bij Projecten en Werkgroepen, punt 5
ad 4)

2. NOTULEN VERGADERING d.d. 10 oktober 2013: zonder wijzigingen vastgesteld.

3. MEDEDELINGEN / Ingekomen stukken
De secretaris meldt de volgende stukken te hebben binnengekregen:
Akkoord van Kvk inzake bestuurswijzigingen van ons platform.
Uitnodiging voor overleg over de Blokhoeve-Zuilenstein voetgangers en fietsverbinding.
Brief inzake aanpassing veilige looproutes naar de scholen.

4. BEHEER, Kees de bruin
Kees meldt de start van het seizoen voor snoeien en nieuwe aanplant; aanvang in januari.
Het bladruimen zit in de vierde week, met het accent op de doorgaande hoofdroutes (waar doorgaans de grootste bomen
staan met het meeste blad). Door veiligheidscontroles stelt men gevaarlijke of potentieel gevaarlijke situaties vast waarna
bomen, vooral zieke, kunnen worden weggehaald. Herplanting van bomen op dezelfde plaats wordt eerst kritisch bekeken op
basis van noodzaak, hoe bepalend de betreffende boom was in de omgeving, veiligheid en ruimte.
Begin volgend jaar vindt de presentatie plaats van de nieuwe projectenkaart, zodat vroegtijdig bekend wordt welke activiteiten op enig moment ter hand worden genomen.
Op de vraag in hoeverre de bezuinigingen doorwerken in het onderhoud antwoordt Kees dat dit bijzonder meevalt, mede door
het adequaat verdedigen van dit belang door onze wethouder. Waarvan akte.
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Vervolgens nodigt Victor Melanie uit iets te zeggen over de voortgang van het bomenplan Blokhoeve:
Melanie ziet op de vraag naar meer bomen in Blokhoeve mogelijkheden voor 2 à 3 bomen, waarvan twee op plekken vóór het
hospice en één bij de Green. Echter onder voorbehoud van geschiktheid van de plekken, die door middel van proefsleuven zal
worden vastgesteld. Dit gebeurt in de komende weken. Ook gelden beperkingen voor de omvang van de bomen: het zullen
wat kleinere soorten zijn die niet hoger dan ca. 10 m. zullen worden. Melanie houdt ons op de hoogte.
5. Status projecten en werkgroepen
1.a.Communicatie/PR/Nieuwsbrief
Marian en Harry hebben een kader gemaakt t.b.v. de wijkkrant met daarin een taakverdeling, overzicht van aangevraagde
offertes voor ontwerp, drukwerk en distributie, alsmede mensen benaderd voor versterking van de redactie. De flyer waarin
om vrijwilligers wordt gevraagd wordt getoond; deze wordt in de wijken verspreid. Met onze huisontwerper Onno wordt van
gedachten gewisseld over de uitwerking van de aangeboden content op de uiteindelijke lay-out van de wijkkrant. De opzet van
het nulnummer kan dus afwijken van de uiteindelijke vorm, waarbij wel gestreefd moet worden naar continuïteit in de lay-out.
1.b.Website Wijkplatform(s)
Nika coördineert de werkzaamheden voor alle wijkplatforms aangaande uniformiteit van de websites, na eerder overleg hierover met de andere platforms. Nika vraagt eenieder alle ideeën, suggesties m.b.t. de sites aan hem door te geven. Tevens
meldt hij dat de misverstanden bij bewoners omtrent een juiste adressering van e-mails, binnen de kortst mogelijke tijd zullen
worden wegenomen.
4. Werving Vrijwilligers
Ton Visser meldt dat er helaas nog geen reacties zijn gekomen op onze advertentie op Vrijwilligerspunt, waarin wij om vrijwilligers vragen. Dit vormt aanleiding tot een vraag van de voorzitter in hoeverre werklozen zouden kunnen worden benaderd. De
wethouder antwoordt dat dit uiterst gevoelig ligt, vooral omdat elke vorm van “enige dwang” haaks staat op het begrip “vrijwillig”. Vervolgens wordt gedacht aan bijstandsgerechtigden, maar ook hier spelen dezelfde gevoeligheden. Om dit te schetsen, vertelt Kees de Bruin over de wijze waarop de afdeling Beheer nu, na twee jaren van omzichtige voorbereiding, erin is
geslaagd om een aantal mensen uit deze categorie binnen te halen, echter ook wel met de nodige mislukkingen en teleurstellingen. Kees zegt, met instemming van de wethouder, contact op te nemen met zijn contactpersoon over onze behoefte aan
vrijwilligers.
Nika vraagt nogmaals onze aandacht op de ernstige mishandeling die enkele weken geleden op de Akkerhoeve/Blokhoeve
plaatsvond. Hij ziet graag dat daarop in een volgende vergadering wordt teruggekomen, liefst in aanwezigheid van de politie
om te kunnen bepalen in hoeverre erover kan worden teruggekoppeld naar de zeer bezorgde bewoners in het betreffende
gebied. Dit onderwerp zou onderdeel kunnen vormen van de Projectgroep Veiligheid in de wijken(2.), waarvoor dan wel vrijwilligers beschikbaar moeten zijn.
7. Woonservicezones
Victor bericht dat Janine Lubberding is uitgenodigd voor het bijwonen van de eerstvolgende vergadering van de taakgroep
JWZ.
8. Kunst Blokhoeve
De plekken voor de kunstwerken worden gekozen, waarna over een aantal maanden met de plaatsing kan worden begonnen.
Melanie zal proberen de termijn waarop te achterhalen.
9. Woonomgeving
Victor herinnert ons aan de mogelijkheden om subsidie te ontvangen van de Kon.Ned.HeideMij voor “Kern met Pit” en wellicht zou onze wijkkrant daarvoor in aanmerking komen. Marian neemt het op zich een aanvraag bij HeideMij te doen.
11. Honden(poep)beleid
Victor leest het conceptpersbericht hierover voor; wij krijgen van de secretaris een e-mailexemplaar. In een kleine discussie
wordt gesproken over het vaak ontbrekende normbesef bij hondenbezitters en de daardoor noodzakelijke regelgeving en
handhaving. De wethouder dringt ook aan op elkaar-durven-aanspreken op zaken die als vanzelfsprekend zouden moet zijn:
‘ieder ruimt zijn eigen troep op’.

6/ RONDVRAAG LANGS DE WIJKEN
Onno: wijst op de verbeteringen aan Sweelincklaan/Diepenbrocklaan en complimenteert de gemeente voor het mooie resultaat. Hij wijst erop dat – nu er nog geen beplanting staat – de rotzooi van voorbijgangers wel heel zichtbaar is en er duidelijk
sprake is van een snoeproute vanaf de supermarkt naar de scholen; hij vraagt derhalve om maatregelen, bijvoorbeeld extra
bakken en/of meer aandacht hiervoor op de scholen zelf. Melanie neemt dit punt op zich.
Harry: voegt toe dat de snoeproute wel zichtbaar tot aan het Oosterlicht College, gezien de hoeveelheid rommel in bijvoorbeeld de gracht rondom Het Fort.
Mart: ziet ook erg veel afval rond de plaatselijke McDonalds, waarop . . .
Kees: stelt dat hij in de vergadering van januari aanstaande ons inzicht zal geven in de schoonmaakroutes ( en –tijden) zoals die
door de gemeente zijn afgesproken met de uitvoerend aannemer.
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Nika: wijst ons op de apps ‘makkelijk melden’ en ‘buiten beter’ waarmee snel en eenvoudig meldingen van overlast kunnen
worden gedaan.
Melanie: stelt ons op de hoogte van het voornemen van de Raad om op informele wijze een contactavond te beleggen met de
bewoners van onze wijken, waar aan de hand van thema’s kan worden onderzocht wat er zoal leeft onder de bewoners. Een
door Nika ingediend themavoorstel gaat over het afwerken van de wijk Blokhoeve, met name het Blok Oost.; volgens Melanie
een prima gespreksonderwerp met de Raad.

8. Sluiting om 21.14
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering na dankzegging voor ieders inbreng vanavond.

Eerstvolgende vergadering: DONDERDAG 19 december, tevens kerstborrel

Vergaderschema 2014:
Op de DINSDAGEN van 20.00 – 22.00 uur:
28-01
11-03
22-04
03-06
08-07
09-09
14-10
25-11
19-12
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*VAAS = voorlichten/activeren/adviseren/samenwerken.
**Project heeft start- en einddatum. Werkgroep is continu.

Projectenlijst Wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve
Project- of
Werkgroep**

Categorie
V.A.A.S.*

stand per 21 november 2013

Nr.

Naam van Project- of Werkgroep

Status

Wie

1a

Communicatie/PR/Nieuwsbrief

Werkgroep

voorlichten

Loopt. Stukjes
schrijven: iedereen!!

//
Marian--wijkkrant

1b

Website

Werkgroep

voorlichten

Loopt. TEKSTEN
AANLEVEREN MAG
IEDEREEN!!

Nika

2

Veiligheid in de wijken verbeteren

Projectgroep

samenwerken

Mee wachten.
Vrijwilligers gevraagd

3

activiteiten verkeersouders:
WPF hierover informeren

Geen onderdeel van WPF

voorlichten

Loopt.

Mirjam/
wijkmanager

4

Werving vrijwilligers

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Loopt.

Ton Visser, secretaris

5

Eenzaamheid verminderen

Projectgroep

Samenwerken

T.z.t. oppakken.

6

Wijkschouw voorjaar 2014

Projectgroep

Samenwerken

7

Ontwikkelingen Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Er is contact met de
taakgroep JWZ.

Janine

8

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. / samenwerken

Plaatsbepaling en
plaatsing

Nika, Mark, Melanie

9

Woonomgeving

Werkgroep

Samenwerken

Vrijwilligers gevraagd

Mirjam

10

Wijkactiviteiten

Werkgroep op
projectbasis

VAAS

ATTENTIE: subsidies
mogelijk via
HEIDEMIJ Kern-metpit

11

Hondenpoepbeleid

Projectgroep

Samenwerken
Adviseren

Hans Reusch, afrondingsfase/ persbericht

Nog in te vullen

Mirjam/Janine

