Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 3 juli 2018
Locatie: Kookstudio Hapje en Drankje, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Victor Goulmy, penningmeester
Khalid Loutfi, bestuurslid ZHBG
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Marleen van Velzen, wijkagent politie
Jap van Nuijs, IMCD
Ellen Hazebroek, IMCD
Mladen Acinger, Zuilenstein, raadslid GroenLinks
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid V.S.P.
Onno van Geuns, Zuilenstein, redactie wijkkrant

Karin Beenen, Zuilenstein, redactie wijkkrant
Ineke Bakker, Zuilenstein
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Art van den Bent, Zuilenstein
Joyce Monsanto, Zuilenstein
Nika Gersson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Frits Herremans, Blokhoeve
Joke Buis, Huis de Geer
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1.

Opening
Victor Goulmy, de penningmeester, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat hij deze vergadering zal voorzitten omdat de voorzitter, Kees Mulder, ziek is en de secretaris, Ton Visser, met vakantie is.
Ook Werner Schmitz van Mitros heeft bericht gegeven van afwezigheid evenals Peer van Halderen en Anna Lise Röben.
Anke Abbink en Jeanette Verplancke van het Vrijwilligershuis zijn ook niet aanwezig, dus agendapunt 5 komt te vervallen,
evenals agendapunt 9. Er volgt een kort voorstelrondje.

2.

Nalopen actielijst van 29 mei 2018
Werkgroep fondsenwerving: De groep is bezig, maar het is echt veel werk. De planning is dat we hierover meer gaan horen in het najaar. Laten staan.
Diverse werkzaamheden in de drie wijken: tekeningen nagestuurd? Niets van bekend. Laten staan.
Tekort schietende verlichting langs het fietspad langs AC Verhoefweg tussen Taludweg en Symfonielaan. Niets over bekend. Laten staan.
Wijkschouw 2018. Mirjam had als onderwerp de begaanbaarheid van stoepen en dergelijke opgegeven. Het dagelijks bestuur wil dit onderwerp doorschuiven naar het voorjaar van 2019. Er is dan ook genoeg tijd voor de voorbereiding daarvan.
Welkomstbordjes bij ingang wijken. Onderwerp is besproken in het dagelijks bestuur. Victor vertelt dat de kosten te hoog
zijn, zodat de winst van dergelijke bordjes wel erg groot moet zijn. Na bespreking van dit onderwerp komt naar voren dat
het misschien handiger is om een PR commissie op te richten. Het gaat er om dat het wijkplatform zichtbaar wordt. Daartoe moet een communicatieplan gemaakt worden, waarbij je zoveel mogelijk communicatiekanalen aanboort en eventueel (gratis) publiciteit Wie zou daarin mee willen denken. Nika, Peer, Onno en Karin zouden daarin mee willen denken.
Victor meent dat Kees hierin als bestuurslid plaatsneemt.
Aanvraag subsidie buurtfeest Citerlaan. Victor vertelt dat het wijkplatform maximaal € 250,- meebetaalt aan activiteiten
voor een grotere groep bewoners. De subsidie is toegekend. Kan eraf.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
a. Victor vertelt dat er een verslag is binnengekomen van het gesprek met de bewoners rond De Cimbaal. Het verslag
zal op de website worden gezet.
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b. Er is een mailtje binnengekomen over de buurtcamping Nieuwegein. 13, 14 en 15 juli 2018 is er weer een buurtcamping langs de Galecopperzoom op de Middenweide.
c. Victor vertelt van William bericht gekregen te hebben over de vragen van de vorige vergadering. Hij stuurt het door
naar de secretaris. Voorgesteld wordt om het stuk mee te sturen als bijlage van de notulen.
d. Victor vertelt dat in de notulen van de vorige vergadering werd doorgegeven dat de in- uitrit van de Schalmei naar de
Sweelincklaan erg slecht was. Dit is nu aangepast.
e. Peter Snoeren nam tijdens de vorige vergadering afscheid als wijkwethouder. Victor vertelt dat aan Peter een fles
wijn is aangeboden en dat het wijkplatform geld gestort heeft voor het goede doel dat Peter had voorgesteld.
4.

Imagine Multi Culti Dag – Jap (Jasper van Nuijs) en Ellen Hazebroek
•
Victor dacht dat alles afgezegd zou worden omdat Jap en Ellen de vorige keer niet kwamen.
•
Jasper (Jap) vertelt dat de Imagine Multi Culti Dag wordt gehouden op 8 september 2018 van 10.00 tot 20.00 uur op
de Middengaarde langs de Galecopperwetering.
•
Jap vertelt dat veel mensen van andere culturen in Nederland moeite hadden om in contact komen met Nederlandse mensen. Daarom heeft Jap in januari een Facebook oproep gedaan met de vraag om een dergelijke dag in
Nieuwegein te organiseren. Daarop kwamen echt heel veel reacties.
•
Zij willen maximaal 1.000 mensen uitnodigen uit zoveel mogelijk culturen om het leven te vieren met eten, drinken
en gezelligheid tussen deze mensen. Daarbij beoogt men ook meer bekendheid te creëren tussen de verschillende
wijkplatforms en allerlei mensen uit andere wijken.
•
Via Geins Geluk kun je als particulier subsidie aanvragen, maar dan moet je wel ook over andere fondsen beschikken
vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Er komen ook allerlei groeperingen uit Nieuwegein
•
Ze zoeken nog wel vrijwilligers, zeker voor de bemanning van de verschillende keukens, maar ook mensen met EHBO
of BHV.
•
Karin wijst op de hulp van bijvoorbeeld ROC leerlingen. In Nieuwegein bij de Facility, Horeca & Travel College heeft
men zeker leerlingen van de koksopleiding of de toerisme afdeling die het prettig vinden om op deze manier ervaring op te doen.
•
Er is ook een kinderprogramma, er worden oude volksspelen georganiseerd, er komt een markt en er treden verschillende artiesten op en er wordt een salsa workshop gehouden. Dansgroep Minka komt ook optreden.
•
Men kan zich aanmelden via de website www.imaginemulticulti.nl dan kost entree € 3,50; hiervoor krijgt men gratis
eten en vermaak. De drank moet men wel zelf betalen. Als men zonder aanmelding komt dan betaalt men € 5,-.
Mensen met de Stadspas mogen gratis.
•
De wijkplatforms kunnen zichzelf presenteren en de organisatie wil ook van de wijkplatforms financiële ondersteuning. Victor wil graag zeker weten dat er een begroting is, zodat men niet voor niets meebetaalt. Jap belooft dat als
het niet doorgaat, dat zij dan alles terugstorten. Jap stuurt het projectplan naar Victor. Vanaf a.s. maandag gaan zij
marketing doen.
•
Er komen nieuwe flyers waarop het totale programma staat vermeld.
•
Nika vertelt dat het niet meer lukt om het in de wijkkrant te zetten, maar dat hij wel op de website aandacht kan
besteden hieraan.
•
Karin wil weten waarom het wijkplatform geld gaat geven aan een evenement voor heel Nieuwegein is. Volgens
haar is dat eigenlijk niet echt de bedoeling van het wijkplatform. Victor antwoordt dat het wijkplatform ook geld
heeft gegeven aan de eerste buurtcamping in 2017; die was ook voor heel Nieuwegein. Jap voegt hieraan toe dat de
gemeente Geins Geluk pas toekent als ook de wijkplatforms financieel meedoen.
•
Victor legt uit dat wijkplatforms meer en meer optreden als verbindende factor tussen mensen uit de verschillende
wijken. Hij is positief en vraagt de aanwezigen of zij dit doel steunen. De meerderheid van de aanwezigen stemmen
hiermee in. Victor neemt dit mee.

5.

Politie – Wijkagent Marleen van Velzen
•
Marleen vertelt dat ze samen met Gert van Jaarsveld wijkagent is in de wijken Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve.
•
Marleen vertelt dat opvalt dat het de laatste twee weken heel rustig is. Na 17 april waren er vijf inbraken, waaronder drie pogingen daartoe. Auto-inbraken zijn er veel in Blokhoeve. Nu waren er 19 auto inbraken. Er vindt een
kleine verschuiving plaats naar de wijken die eromheen liggen. De laatste keer was een week geleden.
•
Afgelopen zondag werden er drie fietsen gestolen tijdens de kerkdienst in de St. Nicolaaskerk.
•
Inmiddels is de politie aan het “pop-uppen”. Eens per maand staan wijkagenten op een punt in de wijk waar iedereen dingen aan hen kan vragen. Dit is inmiddels al gebeurd in Jutphaas Wijkersloot. Op 12 juli a.s. zijn ze te vinden in
Blokhoeve. Marleen vertelt dat bijzonderheden daarover een paar dagen van tevoren op Facebook worden gezet.
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•
•

•

Victor vraagt over zaken inzake camera’s die op de weg gericht staan. Hij wil graag weten hoe de Nieuwegeinse politie daarover denkt. De camera beelden kunnen eventueel gebruikt worden bij onderzoek.
Frits vertelt dat men in Blokhoeve veel last heeft van rondhangende jongeren met brommers. Als het gemeld wordt
en de politie komt er aan zijn ze gevlogen. Marleen antwoordt dat het vaak lastig is om die gasten te vangen. Het
helpt vaak als de politie weet welke kleur de brommers hebben.
Khalid vertelt dat laatst ruiten waren ingegooid bij de Toonladder.

6.

Rondvraagje langs de wijken
•
Zuilenstein. Mirjam vertelt dat er nog steeds geen verlichting is langs de Symfonielaan bij de nieuwe afslag naar
Blokhoeve. Vanaf 9 juni is er daar niets meer gebeurd. Shida neemt het mee.
•
Het bruggetje langs de Nedereindseweg tegenover de Rietveldlaan is al maanden stuk. Er hangen linten aan dat je er
niet overheen kunt, maar er gebeurt verder niets mee. Shida neemt het mee.
•
Blokhoeve: Nika wordt vaak benaderd met vragen over het ‘afgesloten stuk’. Het gaat om het stuk tussen de knip en
de stoplichten. Hij vraagt wat er gebeurt met de beplanting, wat men daarmee van plan is. Shida stuurt de vragen
door naar de (nieuwe) projectmanager.
•
Onno zag in het park De Kokkeboogaard een oproep om de hondenpoep op te ruimen. Wat hem betreft mag zo’n
oproep vaker gedaan worden.
•
Karin heeft vragen over het onderhoud van het groen in de Kokkeboogaard. Shida geeft de raad om dat even te melden bij 14 030.
•
Karin vertelt in De Kokkeboogaard dat aan de kant van de Nedereindseweg een oude koelkast in het water ligt. Ook
dit moet men melden bij 14 030.
•
Joyce woont aan het Spinethof. Om daar te komen mag bestemmingsverkeer over het fietspad rijden. Maar dat
staat nergens aangegeven, zodat taxichauffeurs lang rond blijven rijden en dan telefonisch contact zoeken hoe ze bij
het adres kunnen komen. Shida gaat daar achter aan.
•
Joyce is blij met de bloembollenactie. Zij probeert meer mensen warm te maken om op die manier de buurt op te
vrolijken. Zij vertelt over een stukje bosschage bij het parkeerterrein aan het ‘eind’ van het hofje dat heel slecht onderhouden wordt. Shida neemt nog contact op met Joyce zodat dat stukje groen misschien in eigen beheer kan komen.
•
Dhr. Van den Bent is min of meer teleurgesteld dat de wijkschouw niet doorgaat dit jaar. Nika zet uiteen dat zoiets
meer inhoudt dan ‘even’ doen. Dhr. Van den Bent vraagt of het dan misschien beter is om in kleine groepjes bewoners je eigen wijk door te gaan zodat er slagvaardiger kan worden opgetreden.
•
Shida vertelt over het midzomeravondfeest van Huis de Geer op 24 juni 2018. Volgens haar was het erg geslaagd en
leuk.

7.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
Na lange afwezigheid kon er weer worden nagepraat met een drankje, vele aanwezigen maakten hier gebruik van.

Eerstvolgende vergadering in 2018, aanvang 20.00 uur in Hapje en Drankje, naast de achteringang van
de Plus bij winkelcentrum Nedereind
• 11 september
• 30 oktober
• 11 december (mogelijk in het NBC te Nieuwegein)
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