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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 30 mei 2013
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.05 uur.
Aanwezig
Janine Lubberding, voorzitter, Zuilenstein
Ton Bouwman, notulist, Batau-Zuid
Mieke Tulleken, wijkmanager, aftredend
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Harry Jansen, Zuilenstein
Manuel Sewgobind, GroenLinks Nieuwegein
Kees de Bruin, Gem.Nieuwegein, afd.Beheer
Victor Goulmy, penningmeester, Blokhoeve
Lieke van Kruijsbergen, Welzijnscoach Movactor
Hans Reusch, (wijk-)wethouder
John Houtzager, CDA Nieuwegein
Brahim Toutouh, D66 Nieuwegein
Khalid en Nadia Loutfi, Zuilenstein
Gert van Leusden, Blokhoeve
Melanie Gitz, wijkmanager, nieuwkomend
Martijn Flinterman, Zuilenstein, HdG
Marian van Kleinwee, Zuilenstein
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Afmeldingen
Henk Bos, Rolf Sorber, Onno van Geuns, Mirjam Hanselaar, Marloes van Dongen, Suzanne Camu.

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER, met het doornemen van de lijst aan- en afwezigen (zie hierboven) en als eerste te behandelen agendapunt 3. vanwege de persoonlijke aard van sommige mededelingen waar we graag eerst met elkaar bij stilstaan.
3. MEDEDELINGEN:
- overlijden Robert Verhorst
In verband met het op 15 mei jl. plotselinge overlijden van Robert Verhorst, trouw medewerker/vrijwilliger van het Buurthuis
Kerkveld, die ook voor ons zorgde tijdens de vergaderingen. Ton Bouwman memoreert Robert als een goede vriend, maar ook
als een uiterst betrokken medewerker voor ‘zijn’ buurthuis. Namens ons platform was voor zijn crematie op dinsdag 21 mei
een bloemstuk geregeld.
Verdere mededelingen:
- ontwikkelingen team wijkmanagers
Mieke Tulleken gaat ons, niet zonder weemoed , verlaten als wijkmanager. Dit als gevolg van uitbreiding van het team wijkmanagers die door toegenomen werkdruk noodzakelijk is geworden en taakverschuivingen. Mieke heeft ons 3 jaar in haar
functie gesteund en laat die rol nu over aan Melanie Gitz, die zich volgens Mieke met een frisse kijk en nieuwe energie op deze
taak zal richten. Melanie verheugt zich daar op.
Janine bedankt Mieke voor haar waardevolle inbreng met het overhandigen van een boek met wijze raadgevingen.
- nog geen nieuwe secretaris
Wordt aan gewerkt.
- verslag kascontrolecommissie
Goedgekeurd.

Pagina 2 van 4
- 1 juni 2013 vrijwilligersmarkt
Marian is met de voorbereidingen bezig. Zij zal er met een kraam staan. Iedereen is welkom haar even gezelschap te houden.
- kennismaking met Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein Mondriaanlaan (EMC)
Janine heeft gesproken met Agnes Samsom, bestuurslid EMC, om uit te wisselen en af te stemmen. Agnes zal aan de mailinglijst worden toegevoegd en contact zoeken als daar aanleiding toe is. Dat geldt ook andersom.
- wvttk
Lieke van Kruijsbergen, welzijncoach Movactor, licht ons toe hoe zij en haar collega’s bewoners willen steunen met hulp-opmaat, ofwel door henzelf te verlenen, ofwel door derden. Het gaat om bewoners uit verschillende geledingen en situaties.
Meldingen van bewoners die mogelijk in aanmerking komen kunnen via vele kanalen, o.a. op dit buurthuis, worden gedaan.
2. NOTULEN
De notulen van 18 april 2013 worden ongewijzigd vastgesteld.
4. BEHEER
Kees de Bruin beantwoordt vragen omtrent:
Verkeersomleiding Blokhoeve tijdens weekend voor Koninginnedag: zeer slecht bewegwijzerd, veel ge-race, veel omkeringen
en dwaaltochten van auto’s; is dit wellicht leerstof voor de gemeente? Inderdaad, stelt Kees, is er veel overlast geweest en
wordt deze omleiding daarom geëvalueerd, overigens met excuses van gemeentezijde voor deze overlast.
Bomen Middelhove: Mieke wijst op de vele aspecten die hierbij een rol spelen. Kees gaat in contact met een generalist, die
over de breedte van de problematiek kan/zal adviseren. Vraag van Nika: Kan hierbij ook de Kunst voor Blokhoeve betrokken
worden. Aangezien het aparte budgetten betreft, is dit niet te realiseren.
Verkeersproblematiek rond The Edge: nemen we mee in de Wijkschouw, evenals de drempel die op proef ergens in Batau
geplaatst is, maar feitelijk het meest gewenst is in Blokhoeve. Nika en Victor blijven dit volgen.
Het Eiland/Blokhoeve: nog steeds onder de afdeling van Johan Haaksman, en (nog) niet onder Beheer.
Vraag van Victor inzake effecten van de bezuinigingen op het groen in Nieuwegein kan door Kees niet worden beantwoord
simpelweg omdat er nog niets bekend is over voorgenomen bezuinigingen op groen.
5. STATUS PROJECTEN EN WERKGROEPEN
(zie overzicht achter notulen van 18 april jl.)
Nr. 1 a: Communicatie en PR
Eerste groepsbijeenkomst heeft plaatsgehad. Er werden tijdens een brainstorming goede voorbeelden van wijkbladen e.d.
doorgenomen, met als voorlopige conclusie dat de nieuwe uiting een op zichzelf staand medium moet worden, naast de website die een wat meer zakelijk/formeel karakter zal houden. Wel moet de nieuwe “krant” een lokkende roep hebben naar de
website. Brahim (van ongeduldig D66 natuurlijk ;-) vraagt wanneer hij de eerste uitgave tegemoet kan zien.
Nr. 1 b: Zie hierboven. Nika wijst ons erop dat iedereen stof mag aanleveren voor de website
Nrs. 2, 5, 7 en 11:
Lopen ongewijzigd door.
Nr. 3: activiteiten verkeersouders
De verkeersouders maken geen deel uit van het wijkplatform. Wel vinden wij het nuttig informatie over hun activiteiten, voor
zover bekend, met elkaar te delen. Mirjam en de wijkmanager zullen dit doen voor zover zij geïnformeerd zijn. Voor deze keer
valt te melden dat er nog gewerkt wordt aan de veilige routes naar de scholen.
Nr. 4: Werving vrijwilligers
Marian (Werkgroep Vrijwilligerspool: eerste nieuwe aanmeldingen zijn binnen. Nog ca. 40 personen worden nogmaals benaderd c.q. uitgenodigd langs te komen op de Vrijwilligersmarkt van 1 juni a.s., gevolgd door nieuwe bijeenkomsten en/of telefonische acquisitie. Tevens houden wij contact hieromtrent met Lieke van Kruijsbergen (Welzijn) en Onno van Geuns (Communicatiespecialist). Tenslotte de opmerking dat Marian wel wat hulp kan gebruiken bij haar inspanningen op de vrijwilligersmarkt.
Nr. 6: Wijkschouw 2013
Er is door de mensen die hierover bij elkaar zijn gekomen besloten om vóór de zomer alleen in Blokhoeve een kleine wijkschouw te houden (met als thema’s Groen en Verkeer) door een vooraf samengestelde groep betrokkenen. Deze vindt plaats
op 10 juni a.s. 19.00-20.30 p.m. Na de zomer bekijken we opnieuw wat wenselijk en haalbaar is.
Nr. 8: Parkopening Blokhoeve
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Afgesproken dit op 13 juli te realiseren. Nika c.s. denken na over de leuke dingen van deze dag zoals clowns/muziek/ ijscowagentje/springkussen e.d.. Er zijn nog vragen over de kosten c.q. beschikbare middelen. Naast het eerder beloofde budget ( er is
een potje voor) stelt het wijkplatform een maximale bijdrage van € 500 voor. Dit voorstel wordt aangenomen.
Nr. 9: Kunsttraject Blokhoeve
Er ligt een collegevoorstel klaar, waarover het college volgende week beslist. Er wordt dan een keuze gemaakt over welk(e)
kunstwerk(-en) resp. de plekken waar die moeten komen. Hierover wordt ook nog met Fransje van Beek (gemeente) gecommuniceerd. (zie ook de vorige notulen s.v.p.) De wijkbewoners worden ook weer betrokken. Wordt vervolgd.
Nr. 10: werkgroep woonomgeving
Naast Mirjam hebben Martijn Flinterman en Tessa van Arnhem zich gemeld voor deze werkgroep: zij gaan een jaarplan opstellen voor acties/activiteiten (speerpunten o.a. groen/veiligheid en duurzaamheid). Martijn kan zijn expertise op dit gebied inzetten.
Nr. 12: Evaluatie ‘Hondenpoepbeleid’
Hans Reusch gaat vaart maken met de afhandeling binnen de gemeente van dit onderwerp. Er zal dan naar buiten toe gecommuniceerd worden over het nieuwe beleid. Voor splitsing van het grote speelveld in Kokkeboogaard moet nog steeds beleid
worden gemaakt, dus blijft dit op agenda. Tenslotte merkt Hans op dat “iedereen te allen tijde en op alle plekken de hondenpoep dient op te gaan ruimen.” Die duidelijkheid moet helpen om tot wenselijk gedrag te komen.
6/ Rondvraag langs de wijken
Janine namens een bewoner: overlast van geparkeerde aanhangwagentjes in Palestrinastraat, Brückner- en Bachstraat. Mieke
stelt dat dit niet direct een politieaangelegenheid is, maar onder Stadstoezicht valt. Mieke zal deze (hernieuwde) melding
doorgeven aan haar collega’s op het Stadshuis.
Nika legt de volgende complexe vraag voor: Hoe kan hij, als bewoner van Blokhoeve, nu precies weten wat en op welk moment hij iets kan/mag doen bij bestemmingsplannen, wijzigingen daarop en zijn zienswijzes c.q. inbreng c.q. bezwaren inbrengen. Kan het wijkplatform hier iets mee of moet een burger als hij toch zelf contact met de gemeente onderhouden. Zijn vraag
omvat zowel een procedurele als een inhoudelijke kwestie. De wijkmanager zal een gesprek organiseren voor Nika met de
betrokken gemeentemedewerkers. Onderwijl houdt Nika zich aanbevolen voor tips en suggesties.
Er wordt een nieuw kascommissielid gekozen: Martijn Flinterman neemt deze taak op zich, samen met Michiel van Leeuwen.
Martijn: Hoe om te gaan met de overlast van scheurende scooters, dealers en gebruikers van drugs rond de Figarolaan. Hans
maakt duidelijk dat ALTIJD 112 kan worden gebeld in dat soort situaties ( zoals eerder en vaker als door de politie gesteld)
Victor: Vraagt naar verantwoordelijke autoriteiten voor de Jutphasebrug (Utrecht of Nieuwegein), nu er binnen drie weken tijd
twee zeer ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden. Hij houdt een sterk pleidooi voor instelling van een 50 km snelheid en
voor verbetering van de situatie ter plekke.
Nika: meldt onrust op schoolpleinen bij ouders over zedenschending door een jongeman tegenover schoolkinderen. (In geval
van heterdaad ook hier 112 bellen). En de schoolleiding informeren.
8. ACTIE- EN BESLUITENLIJST
1/ Mieke geeft volgende week uitsluitsel over de mogelijkheden van een wijkplatform-presentje in het gemeentelijke informatiepakket voor nieuwe bewoners. Zij overlegt nog even met de baliemedewerk(st)ers over de praktische uitvoerbaarheid.
2/ voorgaande aandacht voor gevaarlijke kruising ACVerhoefweg/Taludweg; zijn er verbeteringen van de veiligheid mogelijk?
Punten wijkplatform:
1/ Toekomst Zorgcentrum Zuilenstein.
2/ I.s.m. WPF Galecop vinger a.d. pols ontwikkelingen (Victor).
(hoogspanningsmasten/geluidsoverlast oa A12/ontsluiting Rijnenburg)
9. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22.03 pm onder dankzegging voor ieders inbreng deze vergadering.
Volgende vergadering in 2013:






11 juli
5 september
10 oktober
21 november
19 december, tevens kerstborrel
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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 30 mei 2013

Nr.

Naam van Project- of Werkgroep

Status

Wie

1a

Communicatie/PR/Nieuwsbrief

Werkgroep

voorlichten

Loopt.

Harry/Onno/
Janine/Nadia

1b

Website bijhouden

Werkgroep

voorlichten

Loopt.

(Nu nog:
Nika/Leo/Janine)
En allen ;-) !

2

Veiligheid in de wijken verbeteren

Projectgroep

samenwerken

Mee wachten.

3

activiteiten verkeersouders:
WPF hierover informeren

Geen onderdeel van WPF

voorlichten

Loopt.

Mirjam/
wijkmanager

4

Werving vrijwilligers

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Loopt.

Marian

5

Eenzaamheid verminderen

Projectgroep

Samenwerken

t.z.t. polsen via
Nieuwsbrief

6

Wijkschouw voorjaar 2013

Projectgroep

Samenwerken

Loopt

Suzanne/Nika

7

Ontwikkelingen Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Vinger a/d pols!

Janine

8

Opening park Blokhoeve
13-07-2013

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Loopt.

Suzanne/Nika/e.a.
i.s.m. Mieke/Melanie en Johan Haaksman.

9

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. / samenwerken

Loopt.

Suzanne
Buurtbewoners
betrekken!
(via Mark Snoeren)

10

Woonomgeving

Werkgroep

Samenwerken

Loopt.

Mirjam, Martijn en
Tessa

11

Wijkactiviteiten

Werkgroep op
projectbasis

VAAS

12

Evaluatie hondenpoepbeleid
/aanvraag hek

Projectgroep

Samenwerken
Adviseren

In eindfase

Mirjam/Janine

