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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 12 september 2017
Locatie:Buurthuis Kerkveld, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Anna Lise Röben, bestuur ZHGB
Shida Versteeg, wijkcoördinator
William Hoogenkamp, projectmanager gemeente
Frans Bakhuijs, burgemeester

Joke Buis, Huis de Geer
Ria Spelbos, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Peer van Halderen, Zuilenstein, wijkkrant
Onno van Geuns, Zuilenstein, wijkkrant
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste
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Opening
De voorzitter,Kees Mulder, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Afmeldingen zijn ontvangen van Peter Snoeren en Sylvia Rehorst.
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Notulen vergadering d.d. 27 juni 2017
• Op de tekst merkt Mirjam op dat haar naam een aantal keer verkeerd geschreven is.
e
• Verder moet de straatnaam bij punt 8, 3 aandachtstreepje “Tristanlaan” zijn.
e
• Punt 8, 5 aandachtsstreepje: Bij deze tip moet *# vóór 14030 staan.
De notulen worden hiermee vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag zijn er de volgende opmerkingen:
• Mirjam vertelt dat zij bij de rondvraag had doorgegeven dat er rond de Sweelincklaan hele miezerige bloembakken hingen. Een paar weken later hingen daar ineens hele mooie. Weer later bleek dat deze verwisseld waren met bakken uit
andere straten.
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Nalopen actielijst van juni 2017
Evaluatie hondenbeleid. Volgens Shida is de evaluatie inmiddels gestart. Er komt binnenkort een artikel in de Molenkruier waarin staat hoe je je kunt aanmelden voor een enquête over hondenbeleid. Eventueel kan dit worden meegenomen in de volgende wijkkrant. Wellaten staan.
Werkgroep fondsenwerving: Volgens Ton is er een mooie flyer ontworpen. Binnenkort worden er weer acties ondernomen. Laten staan
Werkzaamheden van Marian overnemen als zij stopt per 01-01-2017. Inmiddels zijn er al meerdere keren oproepen geweest voor deze vacature. Er heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld. Hopelijk kan hij binnen niet al te lange tijd starten. Kan eraf.
Verkeersafwikkeling in Blokhoeve.. Nemen we het mee in de agenda. Kan eraf.
Maaiwerk rond hek/toegangsweg appartementen Middelhoeve. Blijft staan. Shida en Frits houden elkaar op de hoogte.
Wijkschouw 2017. Blijft wel staan. Schuiven we door naar 2018.
Verslag kascontrolecommissie. Dit onderwerp loopt nog binnen het bestuur. Kan er hier wel af.
Voetpad langs Taludweg, waarom niet doortrekken naar bushalte Remiseweg? Volgens William komt dat pad er niet. Hij
zegt dat het geen prioriteit heeft in het kader van beheer. Volgens Ria is de route om vanuit Blokhoeve naar de bushalte
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Remiseweg te lopen erg gevaarlijk omdat je dan op het (onverlichte) fietspad loopt. William belooft er nog wel naar kijken in het kader van de veiligheid. Blijft staan.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
• Ingekomen stukken
Ton heeft geen zaken om te behandelen.
Uitnodiging voor “Wijk op groen”.
Brief van Loes de Groot over het uitlaten van honden in park Blokhoeve. Het schijnt dat het park verboden gebied
is voor honden, maar mensen laten er gewoon hun hond uit zonder iets op te ruimen.
“Nieuwe economische visie” is open voor inspraak. Van 6 tot 20 september 2017 kunnen bewoners hun inspraak
doen over dit onderwerp. Volgens Frans gaat het om bedrijvigheid in Nieuwegein, met name van bedrijventerreinen en het stimuleren van de bedrijvigheid in het algemeen. Het gaat niet over winkelvisie.
Er is een nieuwe geluidkaart 2016, te vinden op https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/geluidkaart_2016/
Op 28 september a.s. van 18.00-20.00 uur vindt er een zogenaamd spiegelgesprek plaats om van patiënten ervaringen te horen over de huisartsenpost Nieuwegein. Men kan zich daarvoor opgeven vóór 20-09-2017. Vooraf is er
soep en een broodje. https://www.zorgbelanggelderland.nl/agenda/bijeenkomsten-zorgbelanggelderland/2017/09/verbetering-huisartsenpost-nieuwegein-dmv-spiegelgesprek
Op 23 september a.s. wordt de Color Bike Tour gehouden vanaf het Stadsplein van 19.00 tot 20.00 uur. Iedereen
kan zich inschrijven voor een fietstocht van 15 km als feestelijke start van de nieuwe gekleurde fietsroutes door
Nieuwegein. https://www.nieuwegeinfietst.nl/fietsevent
Op 25 oktober a.s. wil wethouder Martijn van Stekelenburg graag met vrijwilligers die werken voor organisaties die
mensen in armoede helpen brainstormen over armoedebestrijding in Nieuwegein. Daarbij wil hij deze vrijwilligers
ook op de hoogte brengen van de plannen om de armoede in Nieuwegein terug te brengen. Het diner vindt plaats
in Fort Vreeswijk van 18.00 tot 20.30 uur. Men kan zich opgeven vóór 15 oktober 2017.
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij nodigt iedereen uit in het kader van Kern met pit 2018. Je kunt subsidie ontvangen voor een project ad. € 1.000,-. De inschrijving loopt tot 31 oktober 2017.
Nika komt nog even terug op het hondenuitlaatbeleid in Blokhoeve. Hij heeft de hondenuitlaatkaart even bekeken;
deze is online te raadplegen. Hij merkt op dat er veel mensen niet online de kaart raadplegen; zij weten dan niet
waar men iets wel of niet mag. Shida vertelt dat naar aanleiding van de mail van mevrouw De Groot de kaart door
haar en haar collega’s bekeken is. Zij gaan zaken meenemen zoals de vraag of men met honden wel of niet in het
park mag. Misschien is een papieren kaart die hondeneigenaren kunnen krijgen een oplossing. Misschien ook een
papieren kaart voor nieuwe inwoners in het “tasje”. Afgesproken wordt om dit onderwerp na de evaluatie in de
wijkkrant zetten.
5.
•
•
•
•
•
•

•

Beheer (William Hoogenkamp)
William vertelt dat de aansluiting van het nieuwe woongedeelte van Blokhoeve rond is.
Er komt een nieuwsbrief over Blokhoeve waarin alle geplande werkzaamheden vermeld worden. Deze zal rond 9 of 15
oktober a.s. verschijnen.
Naar aanleiding van de bespreking met de bewoners van de Van Heukelumstraat in mei zal er in november een bespreken met de buurt gehouden worden over de geplande herbestrating. Op verzoek van de bewoners zullen de platanen
e
gekapt worden. In plaats daarvan komen er kleinere bomen. De uitvoering daarvan zal in de 1 helft 2018 plaatsvinden.
Over de verdere werkzaamheden in de drie wijken zal William nog tekeningen nasturen.
Willie vertelt dat de bewoners van de Buxtehudelaan keurig op de hoogte werden gebracht van de werkzaamheden die
in eerste instantie werden verricht, maar dat zij helemaal niets meer hoorden over alle werkzaamheden die daarna
steeds weer de nodige overlast veroorzaakten. William maakt daarvoor excuses en neemt het mee.
Kees vraagt of er nog iets te melden is over de eventuele verplaatsing van de tramhalte Zuilenstein. In de komende
wijkkrant verschijnt over dit onderwerp een artikel van het onderzoeksbureau. Daarin zal ook gevraagd worden om reacties van bewoners. Genoemd moet worden dat de reden van de verplaatsing niet de overlast van de scholieren is. Als
vanaf 2020 andere voertuigen gebruikt gaan worden moeten alle tramhaltes verbouwd gaan worden waarbij de perrons
verlengd en verlaagd worden. De scholen bij halte Zuilenstein zouden meer leerlingen van buiten Nieuwegein aantrekken waardoor ook meer passagiers voor de tram verwacht werden. Inmiddels is de rapportage van het onderzoeksbureau verschenen en Frans vertelt dat dit onderwerp tegen einde van dit jaar in college behandeld wordt. Als er verplaatst gaat worden, dan zal dat pas vanaf 2020 gaan gelden.
Shida vertelt dat in januari de burgemeester, Melanie en zijzelf een gesprek hebben gehad met bewoners rondom de
tramhalte over de overlast door de schoolgaande jeugd. De bewoners kwamen toen zelf met het idee om langs het
voetpad weer beplanting aan te brengen zodat het lastiger zou zijn om van het voetpad af te wijken. Nu dit is gereali-
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•

•
•
•
•
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•
•

seerd zijn er bijna geen klachten meer binnengekomen. Het ROC en Anna van Rijn hebben volgende week donderdag
(21 september 2017) een High Tea van 13.00 tot 15.00 uur georganiseerd voor de bewoners. Men zou het op prijs stellen als er ook iemand van het Wijknetwerk hierbij aanwezig is.
Victor heeft gehoord dat er op de Middelhoeve drie drempels achter elkaar worden aangelegd. Hij wil weten wat de
hoogte daarvan zal zijn. William antwoordt dat daar meteen de goede drempels op de goede hoogte geplaatst worden.
Ria vertelt dat als er nieuwe huizen worden opgeleverd, dat de bewoners dan veel last van vrachtwagens hebben die
toch de straat inrijden, terwijl ze eigenlijk om moeten rijden. William vertelt dat hij veel praat met bouwers om ervoor
te laten zorgen dat toeleveranciers via de Symfonielaan rijden. Daarbij komt dat bijvoorbeeld verhuizers door de TomTom toch bepaalde straten worden ingestuurd.
Victor vraagt of bij de appartementen op de Middelhoeve krokussen of sneeuwklokjes in het gras gezet kunnen worden.
William belooft te kijken naar de mogelijkheden.
Mirjam vraagt wanneer Zuilenstein herbestraat gaat worden. William kijkt het na.
Nika heeft gehoord dat iemand zonder toestemming een vlonder wil gaan maken aan het water (waar het volgens de
gemeente niet mag). Hij vraagt zich af wat de procedure is als dat gebeurt. William raadt hem aan om dat dan te melden bij 14.030. Als het goed is gaat de handhaving (Stichtse Rijnlanden) er dan op af.
Michiel vraagt naar de definitieve bestrating op het eiland. William antwoordt dat deze hopelijk eind dit najaar klaar is.
Michiel vraagt naar de voortgang van het fietspad dat vanaf de Taludweg aangelegd zou worden. Er werden al bomen
gekapt en ineens stopte alles. Frans vertelt dat de gemeente op de vingers getikt is door de RUD omdat er iets niet klopte met de bomenkap. Volgens William moet dat pad er voor het eind van het jaar liggen in verband met subsidie.
Onno zag een groenwerkmachine met hele grote banden het gras vernielen in de Kokkeboogaard. Onno toont William
een foto. William neemt het mee.
Mirjam vraagt waarom de fietspaden langs de Structuurbaan met klinkers gelegd zijn en niet met teerpaden. William
antwoordt dat onder de fietspaden veel kabels en leidingen liggen. Als daarin iets gedaan moet worden is het eenvoudiger om een stuk klinkerweg open te maken en weer terug te leggen dan dat het met asfalt ligt.

6.

Verstrekking informatie
a. Voortgang plannen nieuwbouw Buurt- en Zorgplein Zuilenstein.
Kees vertelt dat twee weken geleden een bijeenkomst was waarbij zowel Shida als hijzelf aanwezig was. De belangrijkste belemmering in het proces is de financiering van de nieuwbouw. Er zijn twee partijen: Movactor en de artsenpraktijk/gezondheidscentrum. Mitros zal over niet al te lange tijd beginnen met de nieuwbouw van de woningen. De informatie over de voortgang van het buurt- en zorgplein Zuilenstein verschaft men het liefst via de wijkkranten van
Jutphaas/Wijkersloot en die van ons. De oplevering van het zorgplein wordt niet eerder dan eind 2020 verwacht.
b. Voortgang zoektocht naar tijdelijk onderkomen na sluiting buurthuis Kerkveld.
Sylvia Rehorst heeft via Ton laten weten dat per 1 januari 2018 alle activiteiten van buurthuis Kerkveld naar gebouw
De Bazuin aan de Nedereindseweg 4 gaan.

7.

Rondvraagje langs de wijken
Huis de Geer
Joke heeft weinig te vertellen. Zij hoopte op buurtinitiatieven, maar ze merkt op dat er eigenlijk niets gebeurt. Movactor
vindt dat mensen zelf initiatieven moeten ondernemen. Als iemand iets wil ondernemen dan wordt dat ondersteund. Zij
vindt het jammer dat er hier bij het wijkplatform niets met de sociale cohesie van een buurt gedaan wordt. Shida neemt
contact op met Joke na de vergadering. Zij hoopt dat zij elkaar misschien kunnen versterken. Anna Lise wil zich daar ook
graag bij voegen, omdat dat eigenlijk haar insteek is bij dit platform. Met zijn drieën gaan zij eerst even brainstormen.
Blokhoeve
Blokhoeve is al voldoende aan bod geweest. Nika noemt nog wel de Burendag, die hij met een groot aantal mensen heeft
georganiseerd.
Zuilenstein
Mirjam vindt het jammer dat de braderie niet is doorgegaan in Jutphaas eind augustus. Shida vertelt dat de afspraken
niet zo lekker liepen, omdat de betreffende ondernemers het hadden uitbesteed aan een bedrijf. Frans merkt op dat het
soms lastig is om dingen goed te organiseren, maar dat het geen taak van de gemeente is. Zoiets moet van de ondernemers komen.
Victor vraagt of iedereen eens naar de geluidkaart van Nieuwegein wil gaan kijken en dan bedenken wat die getallen/kleuren inhouden. Als de A2 verstopt raakt gaat men over de S15. Hij vraagt zich af wat ja daarvan vindt als bewoner;
het gaat tenslotte over je gezondheid. Nika verbaast zich erover dat de snelwegen rond Nieuwegein niet op de kaart
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meegenomen zijn. Victor overweegt om een burgerinitiatief hierover te ondernemen als men er problemen mee heeft.
Afgesproken wordt dat dit onderwerp tijdens de eerstvolgende vergadering zal worden behandeld.
8. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurthuis Kerkveld
• 24 oktober 2017
• 12 december 2017 (mogelijk in het NBC Nieuwegein)
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