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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 14 maart 2013
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.02 – sluiting 22.25 u.
Aanwezig
Janine Lubberding, voorzitter, Zuilenstein
Henk Bos, secretaris, Huis de Geer, DB-lid
Ton Bouwman, notulist
Mieke Tulleken, wijkmanager
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
John Houtzager, raadslid CDA, Zuilenstein
Peter van Galen, Zuilenstein
Marian van Kleinwee, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein
Hans Reusch, wijkwethouder
Suzanne Camu, Blokhoeve
Mart v.d. Linden, Zuilenstein (per 21.30)
Erna Kotkamp, raadslid GroenLinks
Kees de Best, Zuilenstein
Ank Evers, Zuilenstein
Frans Evers, Zuilenstein
Jaqueline van Langeraad, raadslid VVD
Brahim Toutouh, bestuurslid D66
Afmeldingen
Victor Goulmy, Joan van Dort, Leo Klatter, Ria Niamut, Onno van Geuns
Kees de Bruin (N’gein Beheer, waardoor agendapunt 4 komt te vervallen)
1. Opening door de voorzitter, met doornemen van de lijst aan- en afwezigen (zie hierboven) en welkoms/kennismakingsrondje. Agendapunt 4 vervalt dus, en aan deze agenda worden toegevoegd bij punt 3: Windmolen bij
Green Village (Blokhoeve) en de aanvraag speeltoestel Normalaan bij punt 7.

2. Notulen:

e

Pag. 2 punt 3 4 aandachtsstreepje. Nika: concept bestemmingsplan besproken, de visie daarop, de
suggesties voor wijzigingen etc. Nu wachten op volgende stap na de raadsvergadering hierover in mei.
Pag. 3 punt 8. Kwestie Sweelincklaan: Hans Reusch deelt mee dat er een voornemen ligt tot een
verkeersbesluit, waardoor het probleem van zwaar sluipverkeer wordt opgelost. E.e.a. is in een
afrondende fase. (Later vraagt Peter van Galen nog extra om een bevestiging hiervan, waarop Hans
e.e.a. nog eens herbevestigt.) Goed nieuws derhalve voor de betrokken bewoners.

De notulen van verg. 31 jan. 2013 worden vervolgens vastgesteld.
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3. Mededelingen / ingekomen stukken
Jacqueline van Langeraad licht haar aanwezigheid bij onze vergaderingen toe.
Frans en Ank Evers idem, na in deze vergadering zich eerst te willen oriënteren op wat er zoal speelt in onze
wijken..
Kees en Peter worden bedankt voor hun aanwezigheid bij de GMP+ bijeenkomst.
Vrijwilligersmarkt 01-06-2013: wie heeft interesse om de kraam te bemannen op het Stadshuis?
Bestemmingsplan Blokhoeve: Zie hierboven bij punt 2, Nika.
Windmolen Green Village: In het kort komt het er op neer dat een windturbine met deze afmetingen op deze
locatie niet in het bestemmingsplan Blokhoeve past. Dus moet via formele procedure. Daaraan voorafgaand is
het indienen van een principeverzoek verstandig zodat bekeken kan worden of een windturbine op deze
locatie wenselijk is en welke aspecten nader onderzocht moeten worden. Het college zal dan een besluit
nemen op het principeverzoek. Daarna kan een formele aanvraag ingediend worden. De opmerking in de
media dat deze windturbine er zonder vergunning al voor de zomer legaal kan staan, klopt dus niet. Inmiddels
is dit ook met eigenaar Van Hooijdonk doorgesproken. Ook wordt de installatie van zonnepanelen niet
aannemelijk geacht, gezien de uitstraling van de boerderij.
4. Afdeling Beheer / Kees de Bruin
Bij afwezigheid van Kees deelt Mieke mee wat hij wilde presenteren in deze vergadering. Namelijk een overzicht waar
de afdeling Beheer in de betreffende wijken werken gaat/laat uitvoeren. Tevens de projectenkaart van de wijken
digitaal zodat deze op de website kunnen worden geplaatst. Kees zou in het eerstvolgende overleg langs willen komen
om de betreffende info met ons te delen. Eventuele eerder beschikbare stukken van Kees zullen p.e.g. aan ons worden
doorgestuurd. De volgende vergadering staat de politie al gepland. De voorzitter zal Kees laten weten of we de agenda
aan kunnen passen. Actie

5. Movactor; in een iets te laat gestarte presentatie van Joanna Thijs en Jaimy van der Veeken wordt ons duidelijk
gemaakt wat de doelstellingen van Movactor zijn met betrekking tot het ondersteunen van bewonersinitiatieven.
Eerder waren wij al voorzien van het Visiedocument alsmede van presentatiesheets waarin e.e.a. geheel duidelijk
wordt gemaakt. In een kleine discussie naderhand wordt stilgestaan bij de wat afwachtende rol van Movactor
(wachtend op initiatieven van bewoners), maar wordt toch ook duidelijk dat Movactor een stimulerende rol wil
vervullen bij het ontstaan van dergelijke initiatieven. Dus: Movactor initieert wel degelijk eventuele
bewonersinitiatieven, mits deze qua organisatie en verantwoordelijkheid wel bij de bewoners blijven. Over de rol van
ons als platform in dit geheel is nog veel niet duidelijk; wij zullen in de komende vergadering gaande de rit ervaren op
welke manier wij elkaar kunnen aanvullen in ons beider streven naar sociale cohesie onder bewoners, zeker met een
zich steeds verder terugtrekkende overheid in gedachten. Ook het voor ons platform beschikbare budget, met daarvoor
onze eigen spelregels en voorwaarden, komt ter sprake.
6. Projecten en Werkgroepen
a/ Hondenpoepbeleid
Mirjam belicht nog even de stappen die zijn gezet door het wijkplatform in de evaluatie hondenpoepbeleid. Hier vloeit
ook een concrete vraag uit voort, namelijk de plaatsing van een hek dat het grote speelveld in Kokkeboogaard in
Zuilenstein verdeelt in twee stukken, resp. voor kinderen en voor loslopende honden. De leden spreken zich uit voor
het voorstel om dit budgettair te ondersteunen, met de kanttekening hierbij in hoeverre er behoefte aan is. Als we
willen dat het hek en het losloopgebied mee genomen kunnen worden in de evaluatie van het hondenpoepbeleid is
helaas enige snelheid in de beslissing gewenst. De ‘projectgroep evaluatie hondenpoepbeleid’ heeft vertrouwen in de
toegevoegde waarde van het hek. De voorzitter kan namens de penningmeester laten weten dat er budget beschikbaar
is voor deze investering. Ergo: het voorstel tot plaatsing van een hek wordt aanvaard en voorgelegd aan de gemeente,
waarover Hans Reusch opmerkt dat de definitieve beslissing bij B&W ligt. Ons platform vertrouwt echter op een
welwillende medewerking van deze zijde. De voorzitter zal vragen aan de heer Westland om in afstemming met de heer
Reusch tot antwoord te komen op de vragen; of plaatsing mogelijk is; of plaatsing inderdaad zoals besproken een
meerwaarde voor de wijk zal zijn; en wat de concrete kosten van plaatsing zullen zijn. Actie.
b/ Enquête
Marian en Nika evalueren de enquête die we na de heisessies van 2012 onder bewoners hebben uitgevoerd. Met
allereerst dank voor de diverse mensen die deze werkgroep hebben bemand. Ondanks een wat teleurstellende respons
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van ca 4,5% beschouwen we de wél ingeleverde formulieren als uiterst waardevol vanwege de 49 aanmeldingen van
mensen die – in welke mate en vorm dan ook – een rol als vrijwilliger op zich zouden willen nemen. Daarnaast heeft de
enquête zeker bijgedragen aan een grotere naamsbekendheid van ons platform en heeft het ons ook het fikse aantal
van 103 e-mailadressen opgeleverd van personen die wij structureel voor informatie (vice versa) kunnen benaderen, als
vormen zij een digipanel.
Hoewel we geen bindende conclusies mogen trekken uit de respons, is er nu wel een duidelijker beeld over wat er leeft
onder de bewoners van onze wijken, met accenten op Informatie (Nieuwsbrieven), Thema-avonden en Woonomgeving.
Competentieonderzoek heeft wegens de maximaal aanvaardbare grootte van de enquête niet plaatsgevonden, maar
mogelijk biedt het potentieel van 49 vrijwilligers voldoende soelaas.
Het instellen van een projectwerkgroep Woonomgeving ligt nu voor de hand, alsmede het opzetten van een
Informatie/Nieuwsbrief-groep, nadat wij een nog te organiseren avond voor de nieuwe vrijwilligers hebben gehad.
c/ Overige Werkgroepen / Projecten
De voorzitter vervolgt dit agendapunt met een opsomming van de bestaande en nieuwe projecten en de stand van
zaken ervan, zoals onderaan deze notulen in een overzicht weergegeven. Zie overzicht pagina 5.
7/ Rondvraag langs de wijken
Harry meldt dat m.b.t. de nieuwbouw Van Heukelumstraat een van meerdere bezwaren door de rechter
gegrond is verklaard, t.w. de invulling van de plint en de samenhangende parkeeroverlast. Ofschoon er een
mogelijkheid is voor herstel van dit zwaktepunt door de gemeente en een’ ongegrondverklaring’ van dit
bezwaar, is deze beslissing voor de bezwaarmakers zeker hoopgevend. Nu is het wachten op de 6 weken
termijn die de gemeente heeft om de rechter alsnog te overtuigen.
Peter van Galen vraagt voor alle zekerheid Hans Reusch nog om de bevestiging van het voornemen tot een
verkeersbesluit voor de Sweelincklaan. Hij krijgt dit, wederom, zodat hij dit goede bericht kan delen met zijn
buurtgenoten.
Suzanne vraagt naar de bomen in Blokhoeve, op de Middenhoeve. Mieke stelt dat er wellicht helemaal geen
bomen kunnen komen gegeven de ondergrondse infrastructuur (leidingen, kabels, buizen etc.) en er slechts
tegen enorme kosten van € 4.000 per boom een viertal geplaatst zouden kunnen worden. Echter ontbreken
daarvoor de middelen en vraagt Mieke aan iedereen mee te willen denken aan creatieve oplossingen deze
middelen alsnog te vergaren.
Nika, mede namens Victor, vraagt een oplossing voor de kwestie van de textielcontainer die de wijk enorm
ontsiert op de huidige plek, en hoopt op een andere locatie of zelfs verwijdering van het lelijke ding. Volgens
de wethouder staan deze containers nergens goed (altijd iemand benadeeld), en moeten dus helaas blijven
staan, mede binnen het kader van Nieuwegein-Duurzaam. Hij merkt hierbij op dat de actie van
kledinginzameling via deze containers op zichzelf prima loopt. Hij zal op ons verzoek nagaan of de omzet-percontainer kan worden gemeten, met als achterliggende gedachte dat deze container dan wellicht kan worden
opgeheven resp. verwijderd. En, misschien op de heel lange termijn, kunnen zij wellicht ondergronds?!
Nika vraagt nog eens naar de opening van het buurtpark dat nog steeds niet open is. Mieke gaat hier alsnog /
wederom achteraan.
Harry inzake de inloopavond Rijnhuizen-N: toch wel veel bezwaren van mensen, met o.a. angst voor een te
dichte bebouwing, verdwijnen van natuur, verdwijnen van de hockeyvelden en dergelijke. Hans Reusch
riposteert dat zulke reacties toch wel zeer prematuur zijn gegeven het feit dat er nog niets vastligt.
Nika meldt dat de informatievoorziening over zulke inloopavonden wel erg last-minute is. Mieke erkent dat dit
een echte misser was.
Hans: complimenteert de groep met de (resultaten van) de enquête, zeker in het licht van de dichterbij
komende lokale overheid en het zich terugtrekkende Den Haag. Hij betoogt dat wij, gemeente en platform,
steeds dichter bij onze eigen burgers moeten zien te komen en stelt wel vast dat velen weinig of niets weten
over het fenomeen wijkplatform, dit terwijl er zoveel enthousiasme en kracht zit bij veel burgers om een
bijdrage aan te willen leveren aan wijk- of buurtactiviteiten. In zijn contacten met wijkbewoners was hem dit
opgevallen, evenals het gegeven dat bewoners de door ons als servicemeldingen weggeorganiseerde aspecten
(stoeptegelzaken) toch wel heel erg belangrijk worden gevonden, met name door de oudere bewoners.
Mieke: meldt dat Hr. de Graaff wil starten met zijn hovenierswerkzaamheden aan de fruitbomen
Kokkeboogaard, en bewoners uitnodigt tot participeren in de werkzaamheden.
Tevens meldt zij dat (m.b.t. verkeersouders?) op 21 maart het overleg start over “veilige looproutes naar
school”, e.e.a. in de Beatrixschool. Mirjam Hanselaar gaat hierheen namens het wijkplatform. Actie.
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Aan het eind van deze vergadering legt de voorzitter nog het verzoek voor van bewoners omgeving Normalaan om een
extra speelvoorziening (nestschommel). Besloten wordt dit verzoek te honoreren vanuit het wijkplatform budget 2013.
De besluitvorming loopt wat moeizaam aan het eind van een lange vergadering.
9. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng deze vergadering.
Volgende vergadering in 2013:
18 april
30 mei
11 juli
5 september
10 oktober
21 november
19 december, tevens kerstborrel

ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN:
Actiepunten Hans Reusch
1/Kan een Wijkplatform-infopakketje worden toegevoegd aan de gemeentelijke presentatie aan nieuwe bewoners?
2/voorgaande aandacht voor gevaarlijke kruising ACVerhoefweg/Taludweg; zijn er verbeteringen van de veiligheid
mogelijk?
Actiepunt Janine
1/ Onderzoeken plaatsing hek hondenlosloopgebied park Kokkeboogaard.
2/ Komst Kees de Bruin afstemmen.
Actiepunt Mirjam
1/ Bezoeken 21 maart “veilige looproutes naar school”.
Aandachtspunten wijkplatform
1/ Fruitbomen Kokkeboogaard.
3/ Hoe contact te houden/hervinden met verkeersouders?
4/ Kaart met ”Uitvoeringsplannen 2013”.
5/ Toekomst Zorgcentrum Zuilenstein.
6/ I.s.m. WPF Galecop vinger a.d. pols ontwikkelingen (Victor).
(hoogspanningsmasten/geluidsoverlast oa A12/ontsluiting Rijnenburg)
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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 14 maart 2013

Nr.

Naam van Project- of
Werkgroep

Status

Wie

1a

Communicatie/PR/Nieuwsbrief

Werkgroep

voorlichten

Nieuw, na werving
nieuwe vrijwilligers.

1b

Website bijhouden

Werkgroep

voorlichten

Nieuw, na werving
nieuwe vrijwilligers.

2

Veiligheid in de wijken
verbeteren

Projectgroep

samenwerken

Mee wachten.

3

Verkeersouders activiteiten

Werkgroep

VAAS

Nieuwe
contactpersoon
zoeken.

4

Wijk(-en)-enquête maken

Projectgroep

Voorl. /act. /
samenwerken

Afgerond met succes

Velen ;-)

5

Werving vrijwilligers

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Gestart.

Marian/Janine

6

Eenzaamheid verminderen

Projectgroep

Samenwerken

t.z.t. polsen via
Nieuwsbrief

7

Wijkschouw voorjaar 2013

Projectgroep

Samenwerken

Gestart.

Suzanne/Nika/Mirja
m
/?

8

Ontwikkelingen
Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Vinger a/d pols!

Janine

9

Opening park Blokhoeve

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Loopt. In afwachting
van gemeente.

Suzanne/Nika/?

10

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. /
samenwerken

Loopt.

Suzanne

11

Woonomgeving

Werkgroep

Samenwerken

Gestart.

Mirjam

12

Info-avond 26-02-13 “Omgaan
met jongeren op straat”

Projectgroep

Voorlichten

Afgerond met succes

Nika/Janine

13

Wijkactiviteiten

Werkgroep op
projectbasis

VAAS

14

Evaluatie hondenpoepbeleid
/aanvraag hek

Projectgroep

Samenwerken
Adviseren

Loopt.

Mirjam/Janine

(Nu nog:
Leo/Nika/Janine)

