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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 5 september 2013
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.
Aanwezig
Janine Lubberding, voorzitter, Zuilenstein
Ton Bouwman, notulist, Batau-Zuid
John Houtzager, CDA raadslid Nieuwegein
Victor Goulmy, penningmeester, Blokhoeve
Melanie Gitz, wijkmanager
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Jaqueline van Langeraad, raadslid VVD Nieuwegein
Nico Pierik, Zuilenstein
Rolf Sorber, Zuilenstein
Myrte van der Gugten, Mitros wijkconsulent
Brahim Toutouh, D66 Nieuwegein
Henk Bos, Huis de Geer
Manuel Sewgobind, GroenLinks Nieuwegein
Ria Niamut, Zuilenstein
Bram van Assem, gastspreker Bewoners Collectief Nieuwegein (hierna BCN)
Jan van Etten, gastspreker BCN
Onno van Geuns, Blokhoeve
Ton Visser, (nieuwe) secretaris
Afmeldingen
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve; Hans Reusch, (wijk-)wethouder; Kees de Bruin, Afd. Beheer Nieuwegein.

1. OPENING door voorzitter Janine, met een speciaal welkomstwoord voor de nieuwe secretaris Ton Visser, de gasten namens
BCN Jan van Etten en Bram van Assem, Myrte van der Gugten namens Mitros en Nico Pierik als bewoner van Zuilenstein.

2. NOTULEN VERGADERING 11 juli 2013: zonder amendementen vastgesteld.

3. MEDEDELINGEN / Ingekomen stukken
De voorzitter verwijst naar de bij de agenda verstrekte bijlagen die voor zichzelf spreken.

4. BEHEER (behandeld door wijkmanager Melanie Gitz, bij afwezigheid van Kees de Bruin)
- Inzake Huis de Geer, Harmonielaan: akkoord over zowel plaatsing als inrichting van de speelplaats met de bewoners; ons
platform hoefde daar geen rol in te spelen, evenals in de kwestie ‘looproutes voor ouderen’, die onderling met Mirjam is
besproken .
- Vraag van (afwezige) Nika Gerson Lohman: “Werkt de buurtpreventie inmiddels?”. Antwoord in volg. verg. door politie.
- Onno meldt ontevredenheid en onduidelijkheid bij omwonenden over de herinrichting van de Diepenbrock-/Sweelincklaan,
waarvoor slechts een flyer werd verspreid en er geen afzonderlijk overleg met omwonenden was waardoor er nu onrust
heerst. Victor sluit hierop aan dat ook voor de reconstructie van de Utrechtsestraat geen vooroverleg/info vooraf voor ons
platform aan de orde was. Wel zal hij meespreken als vertegenwoordiger van het WPF over route bus tijdens werkzaamheden.
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- Rolf vraagt naar het gemeentelijk beleid m.b.t. de plant Berenklauw (niet de snack dus), waarvan de overlast ook en vooral in
Zuilenstein enorm is. Melanie geeft aan dat de gemeente het probleem in zijn algemeenheid onderkent, maar toch graag per
(ernstig) geval van overlast hierover meldingen uit het publiek zou willen ontvangen, zodat men ad hoc kan reageren c.q.
maatregelen nemen. Victor neemt het schrijven van een tekstje t.b.v. onze website voor zijn rekening; hieraan voegt Janine
wedermaal dat het iedereen vrij staat teksten voor de website aan te leveren.
5. PLANTENBAKKEN BLOKHOEVE
Victor licht de situatie – dode beplantingen en herstelkosten (zie bijlagen bij de agenda) - nader toe. In een discussie komen
vragen aan de orde als: is samenwerking met andere geledingen met eenzelfde problematiek mogelijk?; zijn er alternatieve
oplossingen, zoals toch een beperkt aantal bomen? e.d., resulterend in een algemeen akkoord aan de penningmeester Victor
om eenmalig het gevraagde bedrag namens ons platform ter beschikking te stellen, zodat Blokhoeve voor de eerstkomende
jaren voorzien is van fraaie plantenbakken die in zelfbeheer onderhouden zullen worden.
6. MITROS, Myrte van der Gugten.
Myrte licht haar rol/functie als wijkconsulent voor Mitros in Nieuwegein toe. Het gaat hierbij vooral over wat grotere projecten
en de daarbij noodzakelijke communicatie met bewoners en ander betrokken geledingen. Proberen veel te doen met steeds
schaarsere middelen. Vragen omtrent A Capella en verzorgingshuis Zuilenstein komen aan de orde en worden door Myrte
vaardig beantwoord. Onno stelt wel vast dat van eerder plannen zo’n 6 jaar geleden weinig is terechtgekomen en er naar de
toenmalige klankbordgroep ook niet over werd teruggekoppeld. E.e.a. heeft wel duidelijk veel te maken met de door de economische teruggang sterk veranderde situatie, waardoor veel initiatieven werden afgeblazen. Myrte zal ons structureel op de
hoogte houden van de ontwikkelingen bij Mitros in onze wijken.
7. Bewoners Collectief Nieuwegein BCN, gastsprekers Jan van Etten en Bram van Assem.
Vanuit enkele doelstellingen, o.a. een groen en duurzaam Nieuwegein, mooie voorzieningen en voorkomen van
verpaupering en verdwijnen van groen, tracht BCN meer en beter dan via de heersende structuren van B&W, raad en politiek,
invloed uit te oefenen op gemeentelijke besluitvorming ten aanzien van nieuwe of vervangende bebouwing. Met name gespitst op het uit 2007 besluit tot de bouw van 3300 woningen, wil BCN door grote kennis van zaken en betrokkenheid een
effectief stem te hebben in de besluitvorming rond zaken als hoeveel woningen, welke types, welke locaties etc. vooral om als
collectief voor Nieuwegein als geheel, dus niet per wijk of andere deelgroep, een deskundige dialoog te voeren met zowel
bestuur als ambtenaren van de gemeente. Daarnaast wil men een optimale communicatie met de wijkplatforms en andere
belangengroepen inrichten en onderhouden, met infostromen vice versa. Jan benadrukt dat BCN geen politieke beweging is –
en dit ook niet wil zijn – maar juist door de bundeling van krachten uit alle belanghebbenden van Nieuwegein een deskundig
sparring partner voor de gemeente wil zijn, om zodoende de machteloosheid van de politiek partijen op dit punt (niet één
partij heeft een doorslaggevende stem) te vervangen door een deskundig geluid te laten horen over de ruimtelijke ordening in
onze stad. Bram voegt hieraan toe dat het initiatief van de burgers moet komen waarop BCN de aansluiting zoekt met een
grote kennis van zaken enerzijds en een – door de collectiviteit – machtige maar vooral deskundige invloed op het besluitvormingsproces binnen de gemeente anderzijds. Hoofddoel is om te voorkomen dat de gemeente onder druk van de plannen te
snelle en mogelijk ondoordachte beslissingen neemt ten aanzien van bouwen op de in Nieuwegein beschikbare plekken.
Met een uitgereikte flyer maakt BCN duidelijk wie zij zijn, wat zij willen en waar men zich mee zal bezighouden.
Voorgesteld wordt om via deze notulen het BCN-verhaal en de website www.bcnieuwegein.nl grotere naamsbekendheid te
geven en de overkoepelende rol die BCN denkt te gaan vervullen te ondersteunen. Met de opmerking van de voorzitter dat ons
platform niet echt grote rol zal kunnen spelen, zeker niet waar het buiten onze wijken valt, gezien de verschillende doelstellingen, ondersteunt ons platform dit initiatief en dankt zij beide gastsprekers voor hun inbreng.
8. Projecten en Werkgroepen (zie overzicht in vorige notulen)
Janine lanceert het idee om per project c.q. werkgroep een voorzitter te benoemen (die in vergaderingen verslag doet van de
vorderingen). Vervolgens loopt zij de lijst door met op een aantal punten (1, 4, 5, 11) een geconstateerde behoefte aan versterking (dus meer vrijwilligers) en de afronding van punt 8 Opening Blokhoeve, dat succesvol is afgerond. Zie s.v.p. die nieuwe
lijst bij deze notulen.
M.b.t. de wijkschouw wordt gevraagd naar 1/ welke zaken zijn geconstateerd resp. gevraagd/gewenst? En uiteraard 2/ welke
antwoorden mogen wij daarop verwachten? Melanie neemt dit mee naar volgende vergadering of indien mogelijk eerder naar
Janine.
M.b.t. punt 11 Wijkactiviteit meldt Victor de mogelijkheid om subsidie te verwerven voor projecten bij het HeideMij-initiatief
“Kern met pit”, met aan ons allen de aanwijzing om hiervan goede nota te nemen.
Punt 12 van de vorige lijst: Hondenpoepbeleid moeten we aanhouden tot Hans Reusch weer beschikbaar is.
Nieuw overzicht: zie bijlage laatste pagina van deze notulen s.v.p.
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6/ RONDVRAAG LANGS DE WIJKEN
Victor: de omwonenden van de remise hebben een uitnodiging gekregen van BRU voor een informatiemiddag over de verbouwing en veranderingen op het remiseterrein.
Henk: stelt vast dat wederom de late en gebrekkige informatie over de herinrichting van de Utrechtsestraat een gemiste kans
is op goede een respectvolle communicatie met ons.
Rolf: geeft aan dat de kruising Sluyterslaan / Nedereindseweg zodanig hectisch is dat er gevaarlijke situaties door ontstaan.
Melanie zal hierover nader met hem persoonlijk communiceren.
Bram: legt ons de vraag voor of wij op de hoogte zijn van het 850-jarig bestaan in 2015 van het v.m. dorp Jutphaas, en wij wellicht willen meedenken c.q. er al plannen voor hebben? Wij nemen dit mee.
Jan: bedankt namens BCN de geboden gelegenheid hier te mogen spreken, mede namens Bram.
Ton Visser: heeft als (tijdelijke gedwongen wegens schouderblessure) voetganger vastgesteld dat er geen doorlopend voetpad
beschikbaar is voor Blokhoeve-bewoners die via Zuilenstein per tram willen reizen. Op sommige plaatsen ontbreekt een pad
volledig. Victor voegt hieraan toe dat min of meer hetzelfde geldt voor het (ook ontbrekende) fietspad, zodat beide paden in
een operatie zouden moeten worden geregeld. Melanie neemt dit mee en zal t.z.t. antwoorden.

7. DE ACTIE- EN BESLUITENLIJST vervalt, daar de aangesneden kwesties eerder in de notulen al afdoende zijn verwoord.
8. SLUITING om 21.55 u.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering na dankzegging voor ieders inbreng vanavond.

Volgende vergaderingen 2013
 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
Nr.

Naam van Project- of Werkgroep

1a

Communicatie/PR/Nieuwsbrief

1b

Project- of
Werkgroep**

stand per 5 september 2013

Categorie
V.A.A.S.*

Status

Wie

Werkgroep

voorlichten

Loopt. WEER
OPPAKKEN

Harry/Onno/
Janine/Nadia

Website bijhouden

Werkgroep

voorlichten

Loopt. TEKSTEN
AANLEVEREN MAG
IEDEREEN!!

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

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. WEER
OPPAKKEN

Marian

5

Eenzaamheid verminderen

Projectgroep

Samenwerken

WEER OPPAKKEN

6

Wijkschouw voorjaar 2013

Projectgroep

Samenwerken

Janine/Melanie
komt met vragen en
antwoorden

Suzanne/Nika

7

Ontwikkelingen Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Vinger a/d pols!
Graag z.s.m. info!!

Janine

8

Opening park Blokhoeve

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

AFGEROND,
VERDWIJNT UIIT
DEZE LIJST

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

9

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. / samenwerken

Ontmoeting bewoners – kunstenaars
op 18-09-2013

Suzanne
Buurtbewoners
betrekken!
(via Mark Snoeren)

10

Woonomgeving

Werkgroep

Samenwerken

VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD

Mirjam

11

Wijkactiviteiten

Werkgroep op
projectbasis

VAAS

ATTENTIE: SUBSIDIES
MOGELIJK VIA
HEIDEMIJ Kern-metpit

12

Evaluatie hondenpoepbeleid
/aanvraag hek

Projectgroep

Samenwerken
Adviseren

Hans Reusch
volg.verg.

Mirjam/Janine

