Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 12 december 2017
Locatie: NBC Blokhoeve, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Khalid Loutfi, bestuur ZHGB
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Marleen van Velzen, wijkagent
William Hoogenkamp, projectmanager gemeente
Walter Overbeek, lid wijkoverleg Galecop
Gerard Elbertse, beheerder Kerkveld
Sylvia Rehorst, Movactor (later)
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, comm lid VSP
Peer van Halderen, Zuilenstein, redactie wijkkrant
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Martien Jonker, Zuilenstein,
André Pouw, Zuilenstein
Ineke Bakker, Zuilenstein
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Hylco Tamminga, Zuilenstein, wijkkrant
Anna-Lise Röben, Zuilenstein
Joke Buis, Huis de Geer
Ria Spelbos, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

Opening
De voorzitter, Kees Mulder, opent deze laatste vergadering van 2017. Omdat er wat nieuwe gezichten zijn stelt
iedereen zich kort voor. Speciaal welkom voor Gerard die ook altijd achter de bar in buurthuis Kerkveld stond. Peter
Snoeren heeft zich afgemeld.
Politie Marleen van Velzen
Marleen vertelt dat de politie op dit moment bezig is met het donkere dagen offensief. Stelselmatig worden bepaalde wijken ‘dichtgemaakt’ en wordt bekeken of er toename is van verdachte activiteiten. Zij vertelt dat alleen samen
met de bewoners iets tegen criminaliteit gedaan kan worden. Zij wijst erop dat mensen 112 moeten bellen als zij iets
verdachts zien. De politie rijdt liever een keer teveel dan dat ze te laat komen.
Zij en Gert van Jaarsveld willen in de toekomst hun werkzaamheden op bepaalde plekken in de wijk gaan doen zodat
zij beter bereikbaar zijn voor de mensen in de wijk. Als iemand zo’n plek weet kan hij of zij dat aan haar of Gert
doorgeven. Mirjam vraagt wat de grote hoeveelheid handhavers doen in de wijk. Dit gaat om mensen die bij de ROC
in opleiding zijn; zij kunnen nog niet optreden. Hun functie is dan om bij verdachte situaties in de wijk te alarmeren.
Dat zijn andere mensen dan de handhavers van de gemeente.
André vertelt dat hij en enkele medebewoners bij MacDonald had geklaagd over zwerfafval. MacDonald heeft daar
positief op gereageerd. Hij vraagt zich af of scholen daar ook niet eens aan kunnen meewerken. Shida vertelt dat dat
onderwerp inderdaad ook speelt op die scholen en dat er samen met de gemeente aan gewerkt wordt. Marleen verlaat de vergadering.

2.

Notulen vergadering d.d. 24. oktober 2017
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel behandeld.
e
 Blz. 1. Punt 2, 3 bolletje. Over hondenbeleid en de bezorging van De Molenkruier. Mirjam vertelt dat zij wel heeft
geklaagd over de bezorging van De Molenkruier, maar dat zij de enquête wel heeft ingevuld.

3.

Nalopen actielijst van oktober 2017
In verband met de tijd wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende keer.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen
a. Financieel stuk ter behandeling (bijlage)
Ton heeft een stuk meegestuurd om tijdens deze vergadering te behandelen. Het is een verzoek om goedkeuring
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voor het garant staan voor de niet gedekte kosten binnen de begroting van de organisatie van de Midwinterlichtjesavond. De te verwachten kosten bedragen rond de € 500,- maximaal. Ooit is afgesproken dat bij bedragen groter dan € 250,- daarover overleg zijn. Niemand heeft bezwaar hiertegen.
Joke vertelt dat iedereen in de wijk een uitnodiging heeft ontvangen. Zij, Anna-Lise en Shida hebben alles georganiseerd. Tot nu toe zijn er 134 aanmeldingen. Van leerlingen van het Anna van Rijncollege komt medewerking in de
vorm van helpen met de opbouw, bakken van appeltaarten en maken van zalmhapjes. Nu staat er al een grote
kerstboom. Zij vertelt dat zij graag glazen potjes krijgen, mensen die willen helpen en een fotograaf. Het evenement gebeurt samen met het wijkplatform, zij wil graag benadrukken dat dit geheel samen gedaan wordt.
b. Van belang zijnde mededelingen over ontvangen berichten
 Er is een tip van Joke binnengekomen over het verloop van de notulen. Binnen het bestuur gaat men zich
beraden hierover.
 Gisteren is de informatieavond over het hondenbeleidavond afgelast in verband met de weersomstandigheden.
 Bericht over de verkiezingstour in Nieuwegein. Vanavond is men in Buurthuis Doorslag, op 9 januari zal men
in Buurtplein Galecop zijn en op 13 februari in Buurtplein Batau.
 Er is contact geweest over de hanging baskets. De prijs blijft hetzelfde als dit jaar. Ton vertelt dat de plannen zijn om deze volgend jaar ook te nemen.
 Er is ook een offerte van NBC binnengekomen over deze avond.
5. Presentatie over duurzame energie - Walter Overbeek
 Walter vertelt dat hij is uitgenodigd nadat hij contact met Victor had over het burgerinitiatief Duurzame Energie.
Dit initiatief is ontstaan binnen wijkplatform Galecop nadat Utrecht plannen voor windmolens in Rijnenburg bekendmaakte. Walter vertelt dat eerder het burgerinitiatief Galecopperzoom met succes werd ingediend.
 De gemeenteraad Nieuwegein heeft ingestemd met de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein. Met de routekaart wil Nieuwegein ervoor zorgen dat zij in 2040 energieneutraal werken.
 Het burgerinitiatief vraagt de gemeente om hardere kaders te stellen naar andere partners zoals de stad Utrecht.
De gemeente kan beter investeren in Nieuwegeinse initiatieven. Er worden wel subsidies verleend, maar dan aan
partijen als woningbouwverenigingen en dergelijke. Men heeft liever dat Nieuwegeinse inwoners daarvan gebruik
kunnen maken.
 Verder benadrukt men het multigebruik van voorzieningen zoals geluidswallen; daar kun je zonnepanelen op zetten.
 Over windenergie in Nieuwegein vindt men dat de stad zich niet meer leent voor het plaatsen van meer windmolens. Er heeft altijd iemand last van, Nieuwegein is te verstedelijkt.
 Men meent dat het inzetten van het sociaal domein eraan kan meewerken op de houtopbrengst te laten gebruiken voor eigen energiegebruik. De bewerking hiervan kan door mensen met een beperking uitgevoerd worden.
 Het burgerinitiatief is om de routekaart van de gemeente Nieuwegein te delen.
 Men kiest niet voor een petitie, maar voor een burgerinitiatief om de gemeente ertoe te bewegen geld te investeren in zijn bewoners en niet in woningbouwcorporaties
6.

Tramhalte Zuilenstein: stand van zaken – hoe nu verder
Peter Snoeren kon niet aanwezig zijn. Hij weet over dit onderwerp. Daarom verschuiven we dit onderwerp naar de
volgende vergadering.

7.

Openbaar domein – William Hoogenkamp
 Verlichting van voetpad langs de Taludweg. William heeft daarover gevraagd aan Citytec, maar nog geen
antwoord ontvangen.
 De projectenkaart met alle geplande werkzaamheden komt in januari online beschikbaar voor heel Nieuwegein. William geeft te zijner tijd door waar deze dan te vinden is.
 Het planten van bollen van voorjaarsbloeiers op de Middelhoeve wordt meegenomen binnen een lopend
project.
 William vraagt om zaken zoals deze gemeld worden over de Kokkeboogaard door te geven bij 14.030. Mirjam vertelt over allerlei zaken die haar storen, zoals busjes die over voetpaden rijden en dergelijke. Soms
krijgt zij bij melding vervelende antwoorden en bij de ‘afmelding’ nietszeggende antwoorden. Ton vertelt
dat iedere melding een zaaknummer krijgt. Hij adviseert om dat nummer goed te onthouden (opschrijven)
en als je niet goed geantwoord wordt of helemaal niet om het dan aan het bestuur van het wijkplatform
door te geven.
 William geeft door dat de wijk Blokhoeve informatie heeft gekregen over de komende werkzaamheden.
Daarin zijn geen wijzigingen.
 Frits meldt dat het voetpad bij de Taludweg weer wijkt. William zegt dat daar kleine keerwandjes worden
geplaatst. Zijn collega’s van beheer weten ervan.
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Nika vraagt naar de glasvezel in Blokhoeve. William antwoordt dat de gemeente daarin geen rol heeft.
Eventueel kan bekeken worden of de gemeente glasvezel voor heel Nieuwegein kan bewerkstelligen.
Victor meldt dat de nieuwbouwwoningen worden bevoorraad via de Middelhoeve. Hij geeft aan dat hij dat
liever via de NBC zou zien gebeuren.
Volgens Victor maakt de gemeente Nieuwegein alle fietspaden goed schoon bij gladheid, maar niet het
fietspad voorbij Greenvillage. William neemt het mee.
Victor vraagt om de helling van de Middelhoeve meteen mee te nemen bij de gladheidbestrijding. Die is zo
verschrikkelijk glad en men kan die helling dan niet op. William neemt het mee.
Mirjam beklaagt zich over de voetpaden bij gladheid. Volgens William is dat overal zo.

Activiteiten in de wijk(en)
Huis de Geer
Joke heeft inmiddels al verteld over de Midwinterlichtjesavond.
Bloembollen planten bij wijkingangen/kruisingen in wijken
Victor vindt het heel fijn dat de bloembollen bij Blokhoeve gezet worden. Hij roept de anderen op om het bij het bestuur te melden als je meer plekken weet aan het begin van een wijk om op te vrolijken met voorjaarsbloeiers.
Daarbij is het ook belangrijk om ook mensen te zoeken die ze willen zetten.
Informatieverstrekking
Voortgang plannen nieuwbouw Buurt- en Zorgplein Zuilenstein
Sylvia vertelt dat volgende week vrijdag de laatste spullen vanuit Kerkveld naar De Bazuin verhuisd zullen worden.
Bijna alle activiteiten hebben een nieuw onderkomen gekregen. Alleen De Kledingbeurs en Buurtzorg zoeken nog
een locatie.
Voor de nieuwbouw van het Buurt- en Zorgplein Zuilenstein schijnt de financiering zo goed als rond te zijn.
Frits vraagt waarom de sloop van Zuilenstein stil ligt. Dat schijnt te komen doordat er vleermuizen in het gebouw gesignaleerd zijn.
Met ingang van 1 januari 2018 zal Movactor gebruikmaken van het gebouw van De Bazuin (ingang aan het plein
langs de Nedereindseweg).

10. Rondvraagje langs de wijken
 Zuilenstein: André Pouw heeft het over de plannen met De Cimbaal op de Cimbaalsingel. De omwonenden hebben
over dit onderwerp nooit meer iets van gehoord. Dit zou te maken kunnen hebben met de provinciale visie dat er
geen nieuwbouw van kantoren gepleegd dient te worden in verband met de grote leegstand van kantoorpanden. De
nieuwbouwplannen van Reinaerde op de Cimbaalsingel schijnen niet te worden doorgezet.
11. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
12. Jaarafsluiting met een hapje en een drankje

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