Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/HuisDe Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 23 januari 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
Marleen van Velzen, politie
Ingrid de Vries, raadslid D66
Peer van Halderen, Zuilenstein, redactie wijkkrant

Martien Jonker, Zuilenstein,
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Onno van Geuns, Zuilenstein
Joke Buis, Huis de Geer
Ria Spelbos, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Julia van Weelden, buurtsportcoach
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1.

Opening
De voorzitter,Kees Mulder, opent deze eerste vergadering van 2018. De Bazuin is voor ons een nieuwe locatie en we hebben de beschikking over een kleine ruimte. Peter Snoeren en Marleen van Velzen komen later. We hebben berichten van
verhindering ontvangen van Werner Schmitz (punt 9). NikaGerson Lohman, Sylvia Rehorst en Anna-Lise Röben. Kees heet
Julia van Weelden van Sport ID welkom. Omdat zij nieuw is stelt iedereen zich even snel voor.

2.

Notulen vergadering d.d. 12 december 2017
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel behandeld.
Het verslag levert geen vragen of opmerkingen op. Het is hierbij vastgesteld en kan op de website gepubliceerd worden.

3.

Nalopen actielijst van december 2017
Evaluatie hondenbeleid. Shida vertelt dat 1.100 mensen de enquête via de website hebben ingevuld. Verleden week
maandag werd een bewonersavond georganiseerd, waarbij ongeveer 70 mensen aanwezig waren. Daarbij kwamen nog
wat laatste opmerkingen. Alles wordt nu verwerkt en in het voorjaar worden de resultaten bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Verder zal er volgens Shida nog een persbericht vanuit de gemeente komen. Wat dit voor verdere
consequenties heeft volgt nog. Kan eraf.
Werkgroep fondsenwerving: Volgens Ton zijn de wervingsbrochures binnen. Er bestaat een grote lijst van ondernemers
binnen de grenzen van ‘onze’ wijken. De werkgroep buigt zich er nog over welke bedrijven benaderd gaan worden. Daarna wordt bekeken of dit het gewenste resultaat oplevert. Peer heeft nog wijkkranten over om te tonen aan de toekomstige adverteerders. Hij zorgt er voor dat ze bij Ton terechtkomen. 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.
Diverse werkzaamheden in de drie wijken: tekeningen nagestuurd? Is nog niet gebeurd. Laten staan.
Voorjaarsbloeiers bij de ingangen van de wijken. Staat op de agenda. Kan eraf.
Incident met groenwerkmachine (foto Onno). Is dit meegenomen? Laten staan.
Thema avond organiseren over geluids- en luchtkwaliteit. Binnen het bestuur is besloten om over dit onderwerp een
thema-avond te organiseren. Shida kijkt nog naar de technische mogelijkheden in deze locatie. Onno stelt voor om hiervan een wijk-inloopavond te maken; volgens hem zet je dan het wijkplatform ook wat beter neer. Besloten wordt om in
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het eerstkomende krantje een oproep te doen en dan een geschikte locatie te zoeken. Het bestuur neemt dit mee. Ton
schrijft een vooraankondiging in de wijkkrant. Kan eraf.
Verplaatsen tramhalte Zuilenstein. Staat op de agenda. Kan eraf.
Midwinterlichtjesavond in wijk Huis de Geer.Kan eraf.
Vergaderingen op andere locatie in 2018.Kan eraf.
Toekennen subsidie max.€ 500,- voor Midwinterlichtjesavond zonder openbare begroting. Kan eraf.
Stilstand sloop voormalig zorgcentrum Zuilenstein. Staat op agenda. Kan eraf.
Bouwplannen De Cimbaal; niets meer vernomen. Kees vertelt dat de ontwikkelaar die Reinaerde had buiten beeld is. Reinaerde is nu op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar. Zij bekijken welke plannen er komen en er zal dus opnieuw een bewonersavond komen. Kan eraf.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen
a. geen stuk(ken) ter behandeling
b. ingekomen stukken:
 Ton vertelt dat er een bericht is binnengekomen van de groep “Nieuwegein fietst”. Op 31 januari a.s. organiseert men
in het gemeentehuis van 16.00 tot 18.00 uur een bijeenkomst om te bekijken op welke manier dit initiatief een duurzaam karakter kan krijgen.
 Via een Persbericht laat de gemeente Nieuwegein weten op zoek te zijn naar ambassadeurs voor “Ik Pas”. In de
maand maartwil men aandacht vragen voor vermindering van alcoholgebruik. Nynke Joustra (jongerenwerker Movactor) is hierbij de contactpersoon.
 Via Nika ontving Ton een mailtje van de “Buren van Rijnenburg en Reijerscop”. Men beschikt over een facebookpagina en een eigen webpagina www.bvrr.nu Hierop kan men het effect van slagschaduw van de windmolens zien. De
hoogte van de molens in Rijnenburg wordt 230 meter.
 Er is een brief ontvangen van Marloes van Dongen over omgewaaide schuttingen (tijdens storm afgelopen donderdag) achter de Fagotlaan. Zij vraagt of deze situatie kan worden meegenomen met de wijkschouw. Het gaat hier om
huurwoningen, bij dit soort problemen moeten de huurder en de verhuurder dit samen oplossen. Dergelijke zaken
worden nooit meegenomen in een Wijkschouw. Shida kreeg overigens hetzelfde bericht en zij heeft mevrouw Van
Dongen al beantwoord.

5. Politie – Marleen van Velzen
 Marleen vertelt dat het in de wijk Huis de Geer relatief rustig is. Bij de Harmonielaan bij de ROC(en ook in de straten in
de buurt) worden veel auto’s opengebroken. Naar aanleiding van deze incidenten wordt daar nu meer gesurveilleerd.
 Bij Blokhoeve waren er veel auto-inbraken op het parkeerterrein. Hierop heeft de politie een actie gehouden. Er zijn
wel mensen actief gecontroleerd, maar er is niemand op heterdaad betrapt. Daarna was het weer zeven dagen rustig .
Inmiddels zijn er weer twee incidenten geweest.
 In Zuilenstein waren er mensen actief met babbeltrucs. Bij een (oudere) mevrouw werd op deze manier de pinpas gestolen. Marleen vertelt dat men vooral oudere mensen ‘zoekt’ hiervoor. Op Facebook is hiervan ook melding gedaan.
Probleem is dat mensen van die leeftijd niet op Facebook zitten. Beter is het waarschijnlijk om de waarschuwing mee te
nemen in De Molenkruier of in de wijkkrant. Eventueel kunnen wijkverpleegsters die deze mensen bezoeken worden
ingeschakeld om ze te waarschuwen.
 In Zuilenstein waren twee woninginbraken met veel schade. Volgens Marleen zie je daaraan dat het beginnende inbrekers zijn.
 Op de Duetlaan op het parkeerterrein van De Middenhof zijn ook een aantal auto-inbraken geweest. Men is daar vooral
actief tijdens de feestdagen. Eventueel kan men overwegen om daar (particuliere) bewaking neer te zetten.
 Marleen vertelt dat de politie op 8 februari a.s. op meerdere punten in de wijk gaat kijken wat er zoal speelt in de wijk.
Dit doet men duidelijk herkenbaar, samen met stadstoezicht.
 Mirjam vraagt wat er afgelopen woensdagmiddag aan de hand was bij het gebouw van Belcanto. Er waren veel politie
auto’s. Marleen vertelt dat de opleiding HTV-P een oefening had die heel echt leek. Een bewoner had daarom de politie
gebeld. In het vervolg waarschuwt men de politie van tevoren bij dergelijke oefeningen om dit soort situaties te voorkomen..
 Victor vraagt naar de (nieuwe) woningen die dichtbij het parkeerterrein van Blokhoeve liggen in verband met de autoinbraken daar. Marleen vertelt dat er een verkeersplan is. Er komt een soort afscheiding waardoor de woonwijk echt
apart ligt.
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6.

Buurtsportcoach
Julia van Weelden stelt zich voor. Zij is nieuw hier en pas begonnen als ‘beweegmakelaar’ in Nieuwegein. De bedoeling is
dat zij gaat kijken welke behoeften er in de wijk zijn voor sportactiviteiten. Daarbij helpt zij mensen door dingen te organiseren. Zij is niet bij de activiteiten zelf betrokken. Dit bestaat onder andere uit projecten voor eenzame ouderen, die zij
bijvoorbeeld laat bewegen met plezier. Verder brengen zij (sport)verenigingen naar scholen om kinderen kennis te laten
maken met beweegactiviteiten. Als mensen iets zoeken wat nog niet bestaat gaat zij op zoek naar een manier om dit te
realiseren.
Op de vraag hoe mensen met hen in contact komen antwoordt Julia dat de naam van de organisatie SportID is en dat zij
te vinden zijn in sportcentrum Merwestein. Mensen komen ook via huisartsen, zorg en welzijnsorganisatiesmet hen in
aanraking. Er worden meerdere groepen door hen in Nieuwegein opgestart. Het lastigst is het om mensen die nooit veel
bewogen hebben in beweging te krijgen. Zij vertelt dat men ook bezig is met kinderen met obesitas; verder willen zij in
maart meedoen met de diabetes challenge met loopgroepen waarin mensen met diabetes16 tot 20 weken wekelijks (met
hun hulpverlener) wandelend hun kwaliteit van leven verbeteren. Julia kan over haar werkzaamheden een stukje schrijven voor de wijkkrant.

6.


Tramhalte Zuilenstein: stand van zaken – hoe nu verder
Peter Snoeren vertelt dat er inmiddels een tweede versie is van het onderzoek. Er zijn veel mensen tegen de verplaatsing
en ook de omliggende bedrijven waren er niet zo voor.
Het college heeft echter nog geen besluit genomen. Uiteindelijk moet het definitieve besluit door de provincie genomen
worden. Als de gemeente de verplaatsing zelf wel zou willen, dan zou de gemeente daar financieel ook aan moeten bijdragen. Peter vertelt dat er een besluit genomen wordt waarbij gekeken wordt naar zoveel mogelijk belangen.



7.

Groenonderhoud
Peter wil graag het groenonderhoud langs de AC Verhoefweg en de Taludweg bespreken. Langs die wegen wordt groot
onderhoud gepleegd aan de bomen. Dit heeft te maken met het feit dat 45 jaar geleden door Nieuwegein snelgroeiers
geplant zijn voor de groene uitstraling. Deze bomen zijn nu aan het einde van hun leven. Er gaat nu flink uitgedund worden. De goede bomen krijgen dan de ruimte om door te groeien. Er worden er 800 weggehaald en daarvoor komen er
100 stuks van een andere soort voor terug. Het groene laan karakter moet behouden blijven. Er wordt uitgebreid over
gecommuniceerd en binnenkort gaat men beginnen met de klus. Vrijdag start communicatie in het AD, ook in De Molenkruier wordt hieraan aandacht besteed.
Victor vraagt of De Molenkruier niet meer onder druk gezet kan worden met de bezorging. Shida heeft dit onderwerp
besproken met de afdeling communicatie. Daarvoor moeten zij de postcodes hebben van gebieden waar hij slecht bezorgd wordt. Bij klachten is het natuurlijk altijd goed om het even door te geven.
Martien heeft een vraag over het weghalen van wortelopdruk. Hij vraagt zich af of het wegsnijden van opdrukkende wortels er niet toe leidt dat zo’n boom bij de storm sneller omgaat omdat hij geen wortels meer heeft om zich goed om vast
te houden. Volgens Peter is dat inderdaad een zinnige vraag. Hij vertelt dat waar de gemeente groen omvormt, geprobeerd wordt om geen bomen met uitgebreide wortels meer in bestrating te plaatsen en wel bomen met zogenaamde
penwortels (wortelen dieper). Elke drie jaar wordt de kwaliteit van de bomen bekeken, zodat deze overweging meegenomen kan worden in het groot onderhoudsplan.
Mirjam heeft nog een vraag over het grasmaaien. Peter vertelt dat de gemeenteraad in juni met de kadernota besloten
heeft dat er vanaf dit jaar € 500.000,- meer geld is voor groenonderhoud. Dit betekent ook dat er dan vaker gras gemaaid
gaat worden.

8.


Activiteiten in de wijk(en)
Huis de Geer
Joke vertelt over de midwinterlichtjesavond. Zij heeft inmiddels al een evaluatie toegestuurd. Het was een geslaagde
avond, de opkomst was verrassend goed. De reacties van de bewoners waren heel positief; men had het erg gemist. Men
dacht dat er geen behoefte zou zijn, maar dat is er wel. Joke benadrukt dat de functie van Shida erg belangrijk was. Ook
de inbreng van de leerlingen van het ROC bleek een succes. Een volgende keer is het wel goed om te bedenken dat je zeker een handige man nodig hebt voor het opzetten van tenten en zo. Joke vertelt dat zij wat geld tekort kwamen, maar
dat alles inmiddels is opgelost.
Bij de evaluatie kwam de vraag naar meer speeltoestellen voor kinderen van 8-12 jaar naar voren. Peter heeft de persoon
gesproken die binnen de gemeente over dit onderwerp gaat. Deze persoon gaat binnenkort langs alle wijkplatforms om
de behoefte aan speeltoestellen te inventariseren. Nieuwe plannen zijn er voor een rommelmarkt in de eerste week van
april en een zomerbuurtbarbecue rond 21 juni.
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Bloembollen planten bij wijkingangen/kruisingen in wijken
Victor vertelt dat er naar aanleiding van het stukje in de wijkkrant geen respons is gekomen. Hij wijst er op dat men alleen
maar hoeft aan te wijzen waar men ze wil hebben en de boel coördineren zodra ze geplant worden. Victor zal een ander
stukje in de wijkkrant schrijven.

9.


Informatieverstrekking
Voortgang plannen nieuwbouw Buurt- en Zorgplein Zuilenstein
Werner Schmitz (Mitros) kon niet komen. Hij is wel direct betrokken bij de bouw van de zorgwoningen. Het oude gebouw
van Zuilenstein wordt gesloopt door Zorgspectrum. Mitros krijgt daarna de grond bouwrijp opgeleverd voor de bouw van
40 woningen voor senioren en mensen met handicap. Het wachten is totdat de grond bouwrijp aangeleverd wordt. Zodra
het zover is nodigen we de heer Schmitz weer uit.
In de tweede fase komt er naast het woongebouw met zorgwoningen een buurt- en zorgplein Zuilenstein. De financiën
zijn rond. Men is nu bezig met het onderling verdelen van de vierkante meters.
Kees vertelt dat Dennis Duiker per 31 januari a.s. stopt als bestuurder van Movactor.




10. Rondvraagje langs de wijken
 Zuilenstein: Mirjam vertelt dat er een stapel dode bomen ligt bij de Lohengrinhof. Zij vraagt zich af of dat geen kwaad
kan. Shida vraagt het na.
 Martien laat een stukje hout zien. Hij vertelt dat hij voor het inleveren daarvan bij het recyclestation €7,50 moest betalen.
Hij vraagt zich af waardoor dat komt. Volgens Peter zijn er met ingang van 2018 wijzigingen opgetreden in de wetgeving
over afvalhout. Shida vraagt het na.
 Joke vraagt of de wijkschouw ook in Huis de Geer gedaan wordt. Kees antwoordt dat alle wijken meegenomen worden in
de wijkschouw. In het voorjaar van 2018 bekijken we of we dat in het najaar gaan doen en volgens welk thema.
 Victor vertelt dat in Blokhoeve veel verkeersoverlast is bij de oplevering van de nieuwe woningen. Hij vraagt of William er
nog iets mee had gedaan zodat het bouwverkeer niet door de hele wijk gaat. Shida vraagt het na.
 Peer vraagt of bekend is hoeveel nieuwe woningen er bij komen in Blokhoeve in verband met de verspreiding van de
wijkkrant. Dit wordt nagevraagd en doorgegeven.
11. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

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