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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 16 mei 2017
Locatie:Buurthuis Kerkveld, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Anna Lise Röben, bestuur ZHGB
Khalid Loutfi, bestuur ZHGB
Shida Versteeg, wijkcoördinator
William Hoogenkamp, projectmanager gemeente
Lotte Saan, welzijnscoach Movactor
Ingrid de Vries, raadslid D66

Joke Buis, Huis de Geer
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Frits Herremans, Blokhoeve
Xander Bouwens, Blokhoeve
Marco de Deugd, Blokhoeve
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, comm lid VSP
Martien Jonker, 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 Ria Spelbos,
Peter Snoeren, Werner Schmitz en Peer van Halderen.
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Notulen vergadering d.d. 4 april 2017
Op de tekst merkt Victor op blz 2, laatste punt van 4, over de buurtcamping op dat de locatie moet zijn: de Middengaarde. (Galecop, nabij Smaak en Stijl)
De notulen worden hiermee vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag zijn er de volgende opmerkingen:
Blz. 1 ingekomen stukken. Over de uitritvergunning in Blokhoeve. Shida heeft daar buurtbemiddeling op gezet.
Blz. 2 laatste punt van 5. Over de “BuurTent”. Shida vertelt dat bij de eerstvolgende DB vergadering haar collega aanschuift en dat daarna een datum gepland kan worden voor de “BuurTent”.
e
Blz. 3, punt 10, 1 onderwerp Blokhoeve. Volgens Nika is ‘bomen’ een hot topic. Het ging hier om oude werkzaamheden
die nog uitgevoerd moesten worden.
e
Blz. 3, Punt 10, 2 onderwerp. Voetpad dat ineens ophoudt lang de Taludweg. Shida vertelt dat dat pad misschien kan
worden verlengd samen met andere werkzaamheden.

•
•
•
•
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Nalopen actielijst van april 2017
Evaluatie hondenbeleid. Shida verwacht over dit onderwerp volgende keer iets te kunnen vertellen. Het blijft staan.
Werkgroep fondsenwerving: Ton vertelt dat het stuk bij Onno ligt ter uitwerking. Het is hem niet bekend hoever het
daarmee staat. Blijft staan.
Werkzaamheden van Marian overnemen als zij stopt per 01-01-2017. Wij hebben een kandidaat gevonden, maar deze
mijnheer heeft zich in een later stadium teruggetrokken. Ton merkt op dat er contracten zijn die al verlengd hadden moeten worden. Ton zal nu de bestaande contracten continueren, maar er zal weer geworven moeten worden .Laten staan.
Verkeersafwikkeling in Blokhoeve. Op woensdag 17 mei is er een gesprek gepland. Laten staan.
Maaiwerk rond hek/toegangsweg appartementen Middelhoeve. Blijft staan. Shida en Frits houden elkaar op de hoogte.
Organiseren buurtcamping. Victor vertelt dat er nog heel veel te doen is. Inschrijving Kamer van Koophandel is rond en de
statuten zijn gepasseerd. Er wordt nu een bankrekening geopend. Iedereen is zeer enthousiast, maar de aanmelding van
vrijwilligers is mager. Vandaag hebben Victor en Ries gesproken met mensen van de N-pas. Zij hebben toegezegd dat zij
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alles willen vergoeden. Hij vraagt of iedereen de flyers wil verspreiden her en der in Nieuwegein. Lotte wijst erop dat Movactor elk jaar een boekwerkje verspreidt “Vier de zomer”. Deze boekjes worden neergelegd door heel Nieuwegein. Misschien dat daarin ook aandacht gegeven kan worden aan de buurtcamping Dit punt kan hier af.
Wijkschouw 2017. De wijkschouw is doorgeschoven naar volgend jaar. Blijft staan als Wijkschouw 2018.
Verslag kascontrolecommissie. De leden van de commissie zijn nu niet aanwezig. Wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
Voetpad langs Taludweg, waarom niet doortrekken naar bushalte Remiseweg? Antwoord komt nog. Blijft staan.
Middelhoeve thv nieuwbouw worden extra platen gelegd voor parkeerders. Waarom? Dit is nu rond. Kan eraf.
Realisatie windturbines op Rijnenburg: stand van zaken? Komt als agendapunt terug. Kan eraf.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
• Ingekomen stukken
Ton vertelt dat van de gemeente de goedkeuring is ontvangen over de verstrekte subsidie 2016.
Via Shida is een mailtje binnengekomen over kroonringen om aan lantaarnpalen te bevestigen waaraan iedereen
zijn PMD zak kan bevestigen, zodat ze niet wegwaaien. Dit wordt tijdelijk, totdat de minicontainers in de wijken
komen. Iedere wijk krijgt tien ringen. Niet duidelijk is wie die ringen plaatst en wie bepaalt waar die ringen komen.
Op 23 mei is er een bestuursvergadering. Dan wordt dit onderwerp besproken en ook het ontbreken van ons logo
op de console bij de Bever.
Uitnodiging openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein op 1 juni in buurtplein Galecop.
Aanvraag gesprek wijkplatform, gemeente en bewoners van Blokhoeve over bomenkap.
De nieuwe website www.nieuwegeinsewijken.nl is online. Nika vertelt dat de website nu geschikt is voor mobiele
devices en dat je ook sociaal kunt delen. Er is ook een facebookpagina verschenen van ons wijkplatform. Hij vertelt
dat Facebook is gestart om zaken te kunnen delen via die pagina. Zo hopen we op betere bereikbaarheid.
5.
•
•
•
•
•

Beheer (William Hoogenkamp)
William vertelt dat verleden week een bijeenkomst is geweest met omwonenden van de Mgr. G.W. van Heukelumstraat. Men heeft veel last van de bestaande bomen en men ondervindt last van overmatig parkeren. Binnenkort worden er plannen ontwikkeld en zal alles opgeknapt worden.
Buxtehudelaan: daarvoor is een aannemer aangenomen, dus daar wordt binnenkort begonnen met de werkzaamheden.
Martien heeft een vraag aan de wijkagent. Aan het begin van de Faustlaan staan vaak drugsdealers die de sfeer daar
nogal verpesten. Advies is om bij overlast de politie te bellen.
Nika vertelt dat de bouw in Blokhoeve (Vlierhoeve) voorspoedig verloopt en dat binnenkort de eerste woningen opgeleverd worden.
Martien vraagt naar de voortgang van de verplaatsing van tramhalte Zuilenstein. William vertelt dat dat onderwerp nog
helemaal in onderzoek is. Een beslissing zal pas eind dit jaar in zicht komen.

6.

Informatie over het windmolenpark Rijnenburg (Utrecht)
Kees vertelt dat het bestuur de ontwikkelingen afwacht omdat het niet in onze wijken speelt. Wij zijn hierin geen participant. Victor heeft de info-avond van het wijkplatform Galecop bijgewoond. Daar heerste een negatieve sfeer van vooral
tegenstanders. Het gaat hierbij om een zaak die de gemeente Utrecht aangaat. Victor gaat ook naar volgende vergaderingen van de stichting wijkoverleg Galecop.
Ingrid vertelt dat vanuit Batau ook een dergelijke bijeenkomst was in De Pit. Er was wel weerstand, maar minder negatief
dan zoals in Galecop. Men gaat er daar vanuit dat zolang de afstand maar voldoende is, dat er dan weinig overlast te verwachten is.
Afgelopen vrijdag ging een deel van de gemeenteraad naar Nijmegen. Daar heeft men een burgercomité gesproken die
destijds tegen het Windpark Nijmegen (A15) waren. Hun advies luidde om je nooit af te sluiten voor gesprekken, omdat je
dan buitenspel staat.
Inmiddels heeft Utrecht de ‘Startnotitie Energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop’ opgesteld, die binnenkort in de
gemeenteraad behandeld zal worden. Nieuwegein houdt hierover contact met Utrecht.
Martien vertelt over windmolens in de Flevopolder waar hij een camping beheerde. Soms had men echt heel veel last van
die molens. De camping stond wel erg dicht bij die molens.

7.
•

Verklaring kascontrole commissie (2016)
Ton vertelt dat er sprake is van een paar ontvangen bedragen waarvan de facturen ontbreken. Het komt volgende keer
terug op de agenda.
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8.

Informatie over de voortgang nieuwbouw buurt- zorgplein Zuilenstein:
Kees vertelt dat er een gebruikersgroep is samengesteld van bewoners van onze wijken en bewoners van Wijkersloot,
samen met Shida.
De vraag is op welke wijze wij alle bewoners in juni willen betrekken bij het buurt zorgplein. De bedoeling was om in juni
een bijeenkomst te organiseren daarvoor. Dat blijkt te kort dag. Nu worden op een paar plekken in de wijk kleinschaliger
bijeenkomsten gestart waarbij bewoners kunnen worden ingelicht en waar men suggesties kan doen over wat men zelf
hiervan vindt.
Aanstaande donderdag is er een vervolgbijeenkomst van de klankbordgroep. Dan gaat men kijken of ze dat idee handen
en voeten kunnen geven.
Het doel van deze acties is om er achter te komen welke wensen er leven over wat daar moet gaan gebeuren. Verder
hoopt men ideeën te verzamelen en in te bouwen in het programma van eisen voor dat gebouw.
Sanne vertelt dat er vanuit Movactor twee dialoogsessies zijn met groepjes bewoners uit de wijk over wat zij ‘goed leven’
vinden en ‘goed leven in de wijk’. Movactor wil vanuit de mensen zelf horen hoe men één en ander beleeft.
Daarnaast kijkt men naar vervangende ruimte voor buurthuis Kerkveld na februari 2018. Movactor zoekt wel in de wijk
zelf, ook al omdat het voor twee jaar zal zijn. Er is nog geen zicht op een plek. Zodra er meer bekend is zal men dat laten
weten.

9.

Rondvraagje langs de wijken
Huis de Geer
Joke wil graag weten of er vragen zijn vanuit het wijkplatform. Zij woont sinds vorig jaar februari in Huis de Geer. Daarvoor woonde zij in de binnenstad van Utrecht. Zij is in Huis de Geer op zoek naar ‘het buurtgevoel’. Zij zoekt wel activiteit
en zij zou graag aansluiten bij bestaande initiatieven. Zij vertelt dat zij graag de wijk en de stad beter wil leren kennen. Zij
zou graag ‘buurthulp’ willen introduceren.
Blokhoeve
Frits vertelt dat de vier groene plantenbakken (kunstwerken) goed vast staan op één na. Er verdwijnt er één steeds verder
in een hoekje. William vertelt dat die ene bak veilig gesteld is op een tijdelijke locatie, maar dat hij terugkomt nadat
werkzaamheden in die omgeving zijn afgerond.
Ton heeft gezien dat de eerste hanging baskets al opgehangen zijn in de wijken.
Zuilenstein
Martien vraagt zich af of er iets is waardoor mensen minder vreemd blijven in de wijk. Hij mist saamhorigheid en sociale
controle. Hij merkt op dat mensen in de wijk wonen maar dat je ze amper ziet. Kees merkt op dat deze zaken kleiner
aangepakt moeten worden. Als wijkplatform kun je weinig doen aan de problemen die Martien signaleert. Nika stelt hem
voor om hierop in te haken door een soort buurtbarbecue te organiseren. Of door een buurtopschoondag te organiseren
met een groep buurtbewoners. Kees merkt op dat het wijkplatform hier graag bij wil helpen op welke manier dan ook.

10. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurthuis Kerkveld
dinsdag 27 juni 2017 (Willie, Kees en Ton zijn dan afwezig)
Daarna op dinsdag:
• 12 september 2017
• 24 oktober 2017
• 12 december 2017 (mogelijk in het NBC Nieuwegein)
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