Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/HuisDe Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 6 maart 2018
Locatie: Gebouw De Bazuin, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Peter Snoeren, wijkwethouder
Paul Jansen, projectleider gemeente
Ingrid de Vries, raadslid D66
Mladen Acinger, Zuilenstein, kandidaat raadslid

Nika Gersson Lohman, Blokhoeve webmaster
Frits Herremans, Blokhoeve
André Pouw, Zuilenstein
Martien Jonker, Zuilenstein,
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Joke Buis, Huis de Geer
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1.

Opening
De voorzitter,Kees Mulder, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een kort voorstelrondje.
We hebben berichten van verhindering ontvangen van Werner Schmitz, Sylvia Rehorst (Movactor: Sylvia is met pensioen
gegaan.), Ria Spelbos, Khalid Loutfy (ziek), Ria Niamuth en Anna Lise Röben (ziek).

2.

Notulen vergadering d.d. 23 januari 2018
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel behandeld.
Mirjam merkt op dat zij op blz. 4 bij de rondvraag een vraag had over dode bomen die rond de Oberonsingel liggen om
parkerende auto’s tegen te houden.
Het verslag is hierbij vastgesteld en kan op de website gepubliceerd worden.
Bespreken werkwijze omgaan met de notulen (zie bijlage)
Joke Buis heeft een voorstel ingediend in verband met de behandeling van de notulen. Het voorstel wordt besproken. Afgesproken wordt dat voortaan het conceptverslag verspreid wordt onder de aanwezigen en dat men binnen een bepaalde termijn hierop kan reageren zodat tijdens de vergadering alleen de actielijst behandeld hoeft te worden. Joke vertelt
verder dat zij de uitwisseling tussen bewoners van de wijken onderling mist. De nadruk ligt nu meer op de formele activiteiten zoals de uitwisseling met de gemeente. Peter vertelt dat het misschien een idee is om naast de formele zaken ook
bewonersactiviteiten te bespreken die ontplooid worden binnen de wijk. Shida vertelt dat zij vaak wel op de hoogte is van
dergelijke initiatieven/activiteiten en dat zij ze zou kunnen noemen bij het “rondje door de wijken”.
In dit kader vertelt Shida over Geins Geluk. De gemeente heeft een project waarbij kleinschalige activiteiten kunnen worden aangemeld voor het verkrijgen van subsidie. De helft van de kosten wordt dan door de gemeente betaald met de
voorwaarde dat de andere helft via andere fondsen wordt verkregen.
Victor haalt aan dat bij het wijkplatform ook altijd een aanvraag gedaan kan worden voor een bijdrage aan een bewonersinitiatief. De voorwaarden hiervoor staan beschreven op de website.







3.

Nalopen actielijst van februari 2018
Werkgroep fondsenwerving: Volgens Ton is men druk bezig om 100 ondernemers te selecteren die men wil gaan aanschrijven. Laten staan.
Wijkschouw 2017.(Wordt Wijkschouw 2018) Blijft wel staan.
Voetpad langs Taludweg, waarom niet doortrekken naar bushalte Remiseweg? Antwoord komt later nog. Blijft staan.
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Diverse werkzaamheden in de drie wijken: tekeningen nagestuurd? Ton vertelt dat ze volgens William nog in ontwikkeling
zijn. Zodra ze klaar zijn stuurt William ze op. Laten staan.
Slechte en/of onregelmatige bezorging Molenkruier. Shida vraagt wederom om je postcode aan haar door te geven als De
Molenkruier niet bezorgd wordt. Kan eraf.
Dode bomen bij Oberonsingel. Shida heeft navraag gedaan en de schimmels die op de bomen zitten zijn niet gevaarlijk of
schadelijk. Kan eraf.
Stukje geverfd hout inleveren bij Gemeentewerf kost € 7,50. Shida vertelt dat de tarieven bij RMN inderdaad veranderd
zijn met ingang van 1 januari 2018. Er bestaat verschil in tarief voor verschillende soorten hout: Blank hout, geverfd hout
en bielzen. De € 7,50 voor een stukje geschilderd hout blijkt wel wat duur. Kan eraf.
Start bouw Parkwoningen in Blokhoeve; bouwverkeer door de wijk? Het bouwverkeer gaat volgens Paul Jansen door de
wijk. Dit blijkt de kortste weg. Victor vraagt om een extra drempel zodat groot bouwverkeer langzamer door de wijk gaat.
Paul geeft aan dat voor de aanvoer van materialen voor de bouw van de toekomstige woningen in Blokhoeve blok West
de route via het bedrijventerrein zal gaan. Kan eraf.
Nieuwe woningen in Blokhoeve versus de oplage van de wijkkrant. Shida heeft dit aantal inmiddels al doorgegeven aan
Peer. Kan eraf.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen
a. Ton vertelt over twee aanvragen voor subsidie, namelijk van de Oranjevereniging Nieuwegein in verband met de
kleedjesmarkt en Initiatief De Proevtuin (via Peer). Deze aanvragen zullen binnen het dagelijks bestuur besproken
worden.
b. Ton vertelt over de nieuwe vrijwilligersvacaturebank Nieuwegein. Inmiddels heeft hij de eerste advertentie er op gezet. Volgens Ton zullen er meer volgen.
c. Ton heeft een e-mailbericht ontvangen van Jan Timon Oosterhof. Hij wijst er op dat er volgens hem binnen Blokhoeve geen AED aanwezig is. Zoiets zou je bij het Rode Kruis kunnen aankaarten. Besloten wordt om hiervan een actiepunt voor het bestuur te maken. Inmiddels blijkt dat er één in de Heidehal aanwezig is. Dit zal worden doorgegeven
aan de heer Oosterhof.
d. Een student van de HU vraagt om informatie naar welke problemen er in onze wijk spelen. Deze vraag zal in het dagelijks bestuur behandeld worden.
e. De tweede kamer is akkoord gegaan met de invoering van de wet VET (Voortgang Energietransitie). Dit heeft consequenties voor de hoogspanningsleidingen door de wijk Blokhoeve. Er is een mogelijkheid dat deze binnen vijftien jaar
ondergronds gaan. Ton wil er iets over op onze website zetten. De kosten hiervoor worden verdeeld onder Rijk, Stedin en gemeente.

5.


Tramhalte Zuilenstein: stand van zaken – hoe nu verder
Peter Snoeren vertelt dat er een eindrapportage ligt. Hij wil deze bespreken met de opstellers daarvan omdat hij nog niet
tevreden is over de uitkomst daarvan. Daarna wordt het in het college besproken waarna het openbaar wordt gemaakt.
Kees vraagt of de commotie rondom de Uithoflijn nog consequenties heeft voor deze verplaatsing. Volgens Peter is dat
niet het geval. Het zijn gescheiden projecten.



6. Openbaar Domein – Paul Jansen
 Paul Jansen vertelt dat er laatst een nieuwsbrief over Blokhoeve is verspreid onder de bewoners (van Blokhoeve).
 Frits heeft een opmerking in verband met het nieuwe fietspad tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Taludweg. Hij
vertelt dat dat pad prima wordt verlicht. Het valt hem echter op dat het pad vanaf de Taludweg naar de benzinepomp
heel donker is (weinig verlichting), zeker in vergelijking met dat nieuwe fietspad. Paul antwoordt dat hij dat bij Citytec
na zal vragen n.a.v. de huidige verlichtingsnormen.
 André zag een ongeval bij tramhalte Batau Noord waarbij een auto tegen de tram kwam. De automobilist had groen
licht en ook degene die achter hem reed had groen licht. Hij vraagt zich af of de verkeerslichten daar wel goed ingesteld
zijn.
 Volgens Nika zijn er zijn twee lichtmasten bij een verbouwing in Blokhoeve kapot gereden. Het is inmiddels doorgegeven maar nog steeds niet opgelost. Volgens Paul Jansen zijn er wat problemen bij Citytec.
 André vertelt dat hij vorig jaar gemaild heeft over zwerfafval bij McDonalds. Volgens hem is dat nu min of meer opgelost. Hij vraagt zich af wat de gemeente doet aan zwerfafval rond scholen. Shida vertelt over een pilot bij middelbare
scholen ROC en Anna van Rijn waarbij men wil werken aan de bewustwording van zwerfafval in de scholen.
 In dit kader wordt ook gevraagd naar de alliantie over statiegeld. Peter vertelt dat de gemeenteraad gisteravond heeft
besloten dat Nieuwegein zich aansluit bij de statiegeldalliantie in de strijd tegen het zwerfafval.
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Peter vertelt dat de paarse afvalbakken vervangen gaan worden door appelgroene bakken. Het schijnt dat mensen daar
vaker afval in gooien. Verder vertelt hij dat er veel wordt opgehaald via de vangnetten.

Activiteiten in de wijk(en)
Huis de Geer
Joke vertelt dat de activiteitencommissie bezig is met een evenement in de zomer. Men wil ook een behoeftepeiling van
waar mensen in de wijk behoefte aan hebben en hoe men nu verder wil. Inmiddels is al wel duidelijk dat er behoefte is
aan een ontmoetingsplek. Nika raadt Joke aan contact op te nemen met mensen van Galecop Sociaal.
Bloembollen planten bij wijkingangen/kruisingen in wijken
Eind volgende week komt de wijkkrant uit. Daarin schrijft Victor een artikel over dit initiatief met de aanmoediging om locaties aan te melden bij het wijkplatform.
Informatieverstrekking
Voortgang plannen nieuwbouw Buurt- en Zorgplein Zuilenstein
Volgens Kees is hierover geen nieuws. Morgenavond zal er een nieuwe bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsvinden.
In het najaar van 2017 is de financiering rondgekomen.
Waarom er weer vertraging is bij de sloop van zorgcentrum Zuilenstein is niet bekend.
Rondvraagje langs de wijken
Nika vertelt dat alle problemen binnen de wijk Blokhoeve redelijk opgelost zijn. Paul vertelt nog dat er gekeken gaat worden naar de indeling van het parkeerterrein Blokhoeve. Dit wordt gedaan samen met de aangrenzende bedrijven, de politie en omwonenden.
Martien vertelt dat vlakbij bij tramovergang een muur is waarop al heel lang graffiti zit. Het blijkt hier te gaan om een
muur van particuliere mensen die daar wonen. Peter geeft aan dat op gemeentelijke eigendommen graffiti wordt verwijderd volgens een opgesteld protocol.
Shida vertelt een positief verhaal waarover verleden week vrijdag een uitzending is geweest bij RTV Utrecht. Nadat bewoners langs de route vanaf het ROC/Anna van Rijn naar de tramhalte jarenlang geterroriseerd zijn, zijn ze na bemiddeling van kunstenaars door een aantal leerlingen geïnterviewd. Van die gesprekken is een audiotour gemaakt waardoor
over en weer meer begrip voor elkaar is ontstaan. Op 19 maart a.s. wordt deze uitzending op Eenvandaag uitgezonden.
Mirjam vraagt naar de bloembakken tijdens de zomer. In Batau hangen er bij de ingang van de wijk ook welkomstbordjes.
Zij vraagt of dat ook bij onze wijken kan komen. Ton vertelt dat dit jaar de bloembakken weer gevuld gaan worden. Welkomstbordjes komen er volgens hem niet.
Mirjam vraagt of de samenstelling van het strooizout veranderd is. De straten waar gestrooid werd waren helemaal wit
en het zout bleef aan de auto’s zitten. De samenstelling van het zout is volgens Peter niet veranderd; misschien waren de
omstandigheden anders dan andere jaren.

9. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Deze notulen zijn voorzien van de opmerkingen van de aanwezigen op 6 maart en goedgekeurd tijdens het DB overleg op 27 maart 2018.
K. Mulder, voorzitter

A. Visser, secretaris

Eerstvolgende vergadering in 2018, aanvang 20.00 uur in Buurthuis De Bazuin, Nedereindseweg 4
 17 april
 29 mei
 3 juli
 11 september
 30 oktober
 11 december (mogelijk in het NBC te Nieuwegein)
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