Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

(Concept)Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 11 december
2018
Locatie: NBC, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter, Zuilenstein
Khalid Loutfi, bestuurslid, Zuilenstein
Ton Visser, secretaris, Blokhoeve
Victor Goulmy, penningmeester, Blokhoeve
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Ria Niamut, Zuilenstein
Werner Schmitz, Mitros
Jacqueline Bang, Blokhoeve
Andre Pouw, Zuilenstein
Joyce Monsanto, Zuilenstein
Agnes Samsom, Zuilenstein

Martien Jonker, Zuilenstein
Esther Jonker, Zuilenstein
Marleen van Velzen, wijkagent
Annelies de Jong, Blokhoeve
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Hylco Tamminga, Zuilenstein/ wijkkrant
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid VSP
Kirsten de Vries, Zuilenstein/ notuliste
Frits Herremans, Blokhoeve
Mladen Acinger, Zuilenstein,
Albert Boel, Gemeente Nieuwegein, Openb. domein
Joke Buis, Huize de Geer

1.

Opening
Kees opent de vergadering.
Afmeldingen: Hans Adriani, wijkwethouder en Peer van Halderen.
Anke en Jeanette van het vrijwilligershuis zouden aanwezig zijn, maar deze zijn er niet. Er is geen afmelding
binnengekomen. Punt 4 van de agenda zal dan ook niet doorgaan.
Er volgt het gebruikelijke voorstelrondje.

2.

Nalopen actielijst van 30 oktober 2018
- Werkgroep fondsenwerving: De werkzaamheden staan nog steeds on hold. De planning is dat we hierover
meer gaan horen komend voorjaar. Op actielijst laten staan.
- Tekort schietende verlichting langs het fietspad langs AC Verhoefweg tussen Taludweg en Symfonielaan:
Albert verteld dat er verlichting komt. Het is alleen nog onbekend wanneer. Op actielijst laten staan.
- Oprichten PR werkgroep: Status is ongewijzigd. Op actielijst laten staan.
- Middelhoeve: nieuw gedeelte. Er is inmiddels een buurtbericht uitgekomen; het beplanten van krokusbollen
staat op de planning. Er zijn nog wat vraagtekens hoe dit gaat uitgevoerd worden. Shida gaat dit meenemen.
Op actielijst laten staan.
- Visuele onderbrekingen aan te brengen op Middelhoeve: De bouw moet even worden afgewacht. In april/
mei 2019 wordt hierover wat meer bekend. Op actielijst laten staan.
- De blauwe oversteek op de Sweelincklaan/ ligging zebra Kokkeboogaard e.d; Shida gaat bewoners en
geïnteresseerden in januari uitnodigen voor een bijeenkomst. Wordt vervolgd.
- Aanbrengen invoegstreep voor fietsers op Middelhoeve: Het betreft het beginstuk vanuit de Taludweg. Het
fietspad eindigt daar en automobilisten worden door de fietsers verrast. Nika heeft aangegeven dat hij bereid
is de situatie aan een verkeerskundige de situatie uit te leggen.
- De kruising Taludweg / AC Verhoefweg: Bewoners van Blokhoeve, waaronder Nika, hebben overleg met
Wethouder Eggengoor en een verkeersdeskundige gehad. Het blijkt een lange termijn planning te hebben van
10/ 20 jaar. Nika gaat bespreken in hoeverre hier voorrang aan verleend kan worden. Dit is met enkele weken
duidelijk.

- Vervolg invulling openbare ruimte nabij Vlierhoeve: Er is een oproep geweest hierover. In januari zal er een
bijeenkomst zijn. Op actielijst laten staan.
- Gaten in groenplan Blokhoeve: Dit punt mag op de actielijst blijven staan.
- 14030 melding Spinethof: Alle vragen hierover zijn beantwoord. Dit punt kan van de actielijst af.
- Verbouwing McDonald's: Er zijn geen gewijzigde openingstijden na de verbouwing. Dit punt kan van de
actielijst af.
- Uitbreiding aantal AED’s: er is een werkgroep in oprichting. Laten staan.
- Navraag voor AED mogelijkheid bij Hospice, gaan niet plaatsen: Dit punt kan van de actielijst af.
- Wortelopdruk in de straten Tristan- en Romeolaan: Albert en Shida houden dit in de gaten.
- Afgesloten pad Blokhoeve – Vlierhoeve: Het pad is inmiddels aangelegd. Albert gaat navragen of hierbij nu
ook rekening wordt gehouden met een eventuele vluchtroutes voor dieven.
- Completeren website onderdeel ZHGB Veilig: Dit is een continu lopend proces en de tekst van dit actiepunt
mag veranderd worden in; "Lopend project website onderdeel ZHGB Veilig"
- Raadinformatieavond Blokwest op 22 november: Deze avond is geweest en dit punt kan van de actielijst af.
- Informatieavond Reinaerde Cimbaalsingel: De bewoners zijn tevreden met het huidige plan. Wordt vervolgd.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen

3a Financiële stukken
Financiële bijdrage Midwinterlichtavond 2018
Kees vraagt of iedereen het stuk heeft gelezen en of er bezwaren zijn voor de bijdrage aan de
Midwinterlichtavond in de wijk Huis de Geer.
Er komen geen bezwaren, dus de bijdrage wordt toegekend.
Iedereen is uitgenodigd voor de avond.
Extra binnengekomen financieel stuk inzake gewijzigd subsidiebeleid
Vanuit het verleden (destijds was het Wijkplatform geen zelfstandige stichting, maar onderdeel van Movactor)
heeft het Wijkplatform 15.000 euro gespaard. Vanwege een gewijzigd subsidiebeleid vanuit de gemeente mag
het Wijkplatform vanaf 1 januari 2019 geen spaargeld meer hebben (van meer dan het subsidiebedrag van 1
jaar). Het bestuur stelt dan ook voor om het gespaarde bedrag van 15.000 euro uit te geven aan de volgende
projecten;
1) het plaatsen van kerstbomen in de wijken
2) het laten planten van 600 m2 aan krokussen
3) het aanschaffen van een 5-tal AED's verdeeld over de wijken.
De geschatte kosten zijn 14.800 euro.
Er komt vanuit de vergadering wat weerstand betreffende de communicatie hierover. Maar mede vanwege de
tijdsdruk gaat iedereen akkoord. Nika geeft nog wel aan dat voor de Blokhoeve er zelf een actie is geweest
voor het ophalen van geld voor een AED in de wijk. Er moet even worden bekeken of het geld voor een AED
voor Blokhoeve vanuit het spaarpotje dan kan worden besteed aan AED scholing o.i.d.
3b Van belang zijnde mededelingen over ontvangen berichten
Dhr. Raves heeft een vraag gesteld betreffende een bladkorf in zijn straat; na 2 opeenvolgende jaren staat er nu
geen bladkorf in zijn straat. Hij vraagt zich af waarom niet. Shida verteld dat de bladkorven waarschijnlijk
elders anders harder nodig waren omdat vorig jaar bleek dat deze bladkorf halfvol was. Er is wel extra
opgeruimd door de gemeente. Dit is helaas niet naar de bewoners gecommuniceerd.
Bewoners kunnen wel zelf een bladkorf aanschaffen/ neerzetten. Deze wordt dan geleegd door de gemeente.
Vorige vergadering was Kirsten de Vries op proef als notulist. Dit is voor beide partijen goed bevallen en in de
afgelopen periode heeft het bestuur samen met Kirsten besloten om dit op lange termijn voor te zetten.
 Er is een budgetaanvraag binnengekomen voor een Halloweenfeest in Zuilenstein en Sint Maartenfeest in
Blokhoeve. Aan beide projecten is toestemming verleend.
 Simone de Leeuw heeft gevraagd of er een AED geplaatst mag worden; er wordt later in de vergadering over
de AED's gesproken. Secr. heeft haar bericht dat locaties nog moeten worden vastgesteld.
 Er is een vraag gesteld over een probleem aan de Paukenlaan en Figarolaan. Dit wordt tijdens het rondje langs
de wijken besproken.
 Er is een subsidieaanvraag gedaan voor het versieren van kerstbomen en doorzichtige kerstballen in de
Blokhoeve. Hiervoor is toestemming gegeven.
 Het bestuur van het Wijkplatform was uitgenodigd door het vrijwilligershuis voor de open dag. Echter kon
niemand van het bestuur hierbij aanwezig zijn.

4.

Vrijwilligershuis Nieuwegein
Dit punt komt te vervallen i.v.m. afwezigheid van betreffende persoon/ personen.

5.

Politie - Wijkagent Marleen van Velzen
Op 1 december zijn er meerdere autobranden in Nieuwegein geweest. Er zijn hiervoor aanhoudingen verricht.
Marleen is heel blij met het spontane burgerinitiatief. Ze spreekt hierover haar dank uit aan iedereen die hier
aan meegeholpen heeft.
Er is in de afgelopen periode weer een stijging geweest van het aantal auto-inbraken op het bedrijventerrein
(bij Fit for free en NBC). De buit zijn met name laptops e.d. Politie en bedrijven hebben hierover contact.
Marleen benadrukt echter dat dit ook een stukje eigen verantwoordelijkheid is en dat het verstandig is om je
auto leeg achter te laten.
Er zijn 2 inbraken/ vernielingen geweest op de Herenstraat.
Nabij de Nicolaaskerk vinden er fietsdiefstallen plaats tijdens de diensten. Het is nu ook 2x in de ochtend
gebeurd.
Sinds 30 oktober zijn er 4 woninginbraken geweest. De laatste periode gebeurd dit steeds meer aan de
achterzijde van een woning. Ook hoekwoningen zijn populair.
Marleen vraagt of er met de jaarwisseling bepaalde plekken in de surveillance moet worden meegenomen.
Risicolocaties zijn bijvoorbeeld stapels pallets e.d. en vraagt risicoplekken te mailen aan hen.
Esther vraagt aan Marleen of er op zondag rondom de kerk (van Heukelumlaan) wat milder kan worden
omgegaan met het bestraffen van foutief parkeren. Er zouden te weinig parkeerplekken zijn. Marleen zegt dat
dit een gemeentetaak is en hier helaas niets mee kan.
Victor vraagt of 112 bellen zinvol is in het geval er een bestelbusje lang stilstaat in de wijk/ straat en als je dit
verdacht vindt. Hij had onlangs een situatie waarbij hij hierover twijfelde.
Marleen benadrukt dat je naar je gevoel moet luisteren en moet bellen bij twijfel.

6.

Openbaar Domein – Edwin de Heus
Albert Boel (opvolger Edwin de Heus) heeft geen mededelingen voor de vergadering,
- Herman verteld dat er aan het begin van het jaar een melding is gedaan over loszittende tegels nabij de
Sweelincklaan. Dit is destijds ook gerepareerd. Echter zitten de de tegels nu weer los. Albert heeft dit
genoteerd. Shida zegt dat dit waarschijnlijk komt omdat er 2x per week een grote vrachtwagen over rijdt.
- Frits zegt dat het voet/fietspad langs de Taludweg weer is verzakt. Albert heeft dit ook genoteerd.
- Martien stelt tijdens dit agendapunt een vraag over het ophogen van de trottoir gezien de hoogte van zijn
eigen oprit. Albert verwijst Martien hiervoor naar de gemeente.

7.

Activiteiten in de wijken
Huis de Geer:
Joke nodigt iedereen uit voor Midwinterlicht avond in Huis de Geer. Er is tijdens de vergadering een flyer
uitgedeeld. Er hebben zich zo'n 120 mensen aangemeld.
Er is een oproep gedaan voor ideeën voor speelmogelijkheden voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.
Echter zijn hier geen reacties op gekomen
Er zijn 3 reacties gekomen op een oproepje voor vrijwilligers voor de kruiden/ groentetuin. Echter zijn er 10
tot 15 vrijwilligers nodig.
In alle wijken:
Tijdens de vergadering wordt het aanplantplan van krokussen gepresenteerd en op groot scherm getoond. Er
komen krokussen op 21 plekken in alle wijken van ons Wijkplatform.
Ook wordt gepresenteerd op welke 7 plekken de kerstbomen worden/zijn geplaatst. het bestuur vraagt om
vrijwilligers om de bomen te versieren met lampjes die reeds zijn aangeschaft.
Blokhoeve
Nika verteld dat er een aanmelding (Tamara) is gekomen voor het coördineren van het AED project in
Blokhoeve. Er moeten hiervoor nog wel wat meer mensen komen. Het bestuur neemt contact op met Tamara.
Website
•
Er is een kopie gemaakt van de website "Galecop veilig". Op de volgende vergadering is het wenselijk
om een agendapunt te plaatsen over de coördinatie van de borden.
•
Nika vraagt aan iedereen om te kijken naar de template van de website:
https://www.wijzijnelkaarsburen.nl/veilig/
Hij ontvangt graag ieders op- en/of aanmerkingen.

8.

Informatie verstrekking
Voortgang plannen nieuwbouw Buurt- en Zorgplein Zuilenstein / plannen Mitros
De klankbordgroep staat nu al 3 maanden stil.
Werner verteld dat Mitros op het Zorgspectrum wacht. De grond moet worden opgeleverd. Zodra dit is
gebeurd, kunnen de bouwplannen in werking worden gesteld.
Er komen 30 woningen.

9.

Rondvraagje langs de wijken
Blokhoeve
Jacqueline zegt dat een nieuwe bewoner aan de Akkerhoeve/ Nederhoeve heeft opgemerkt dat het park aldaar
"een hondenparadijs" aan het worden is. Shida verteld dat de gemeente hiermee bezig is en dat er binnen 4
weken borden worden geplaatst over de regels omtrent honden in het park.
André, Vervolg fietspad langs AC Verhoefweg: Langs het gedeelte, Taludweg – aansluiting met fietspad langs
A’dam-Rijnkanaal, staan betonnen barriërs behalve in de bocht, waar het aanrijdingsgevaar het grootst is. Op
het gedeelte waar autoverkeer is toegestaan is een vangrail in de berm langs het kanaal geplaatst.
Langs het fietspad is er geen beveiliging aangebracht een hekwerk langs dit gedeelte van het A’dam-Rijnkanaal
kan voorkomen dat fietsers het water inrijden, door de hoge kant kom je daar niet makkelijk uit. Victor zegt dat
dit fietspad gedeelte van Rijkswaterstaat is en gaat dit natrekken. (mogelijk van gemeente Utrecht [Ton])
Huis de Geer
Joke stelt voor om het agendapunt "Rondvraagje langs de wijken" wat eerder op de agenda te plaatsen. nog
voor het agendapunt "Nalopen actielijst". Dit omdat dit punt nu vanwege tijdnood vaak gevoelsmatig te snel
wordt doorlopen.
Zuilenstein
Ria verteld dat het signaleringssysteem van de tramhalte Zuilenstein is veranderd. De bel lijkt zachter te zijn
geworden. Albert zal dit bespreken.
Martien vraagt of de laatste plataan bij de van Heukelumlaan 87 ook kan worden weggehaald. De overige zijn
wel al weggehaald. Als dit niet kan dan is er de wens om de takken symmetrisch weg te halen. Albert zal dit
meenemen.
Mirjam merkt op dat de stoep aan de zijkant van het pand Belcanto in cement is gelegd. Dit is vanwege de
wortelopdruk.
Mirjam vraagt zich ook af of het nodig is dat de poepzuiger komt als er veel bladeren liggen. Ze stelt voor om
dit budget tijdens bladval te stoppen in meer handhaving op hondenbezitters. Mirjam neemt hierover contact
op met Shida.
Er wordt gevraagd waarom er pekel op een droge weg wordt gestrooid. Vragen en opmerkingen hierover
kunnen naar 14030.

10. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. Aansluitend is er een hapje en drankje.
In deze notulen zijn de binnengekomen opmerkingen verwerkt en zijn goedgekeurd tijdens het DB overleg op 8 januari 2019.
K. Mulder, voorzitter

A. Visser, secretaris

De eerstvolgende vergadering is op 22 januari 2019, aanvang 20.00 uur in
Kookstudio Hapje Drankje te Nieuwegein.
Vergaderingen in 2019
5 maart, 20.00 uur
16 april, 20.00 uur
28 mei, 20.00 uur
9 juli, 20.00 uur
17 september, 20.00 uur
29 oktober, 20.00 uur
10 december, 20.00 uur (mogelijk in het NBC)

