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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 24 oktober 2017
Locatie:Buurthuis Kerkveld, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Khalid Loutfi, bestuur ZHGB
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Peter Snoeren, wijkwethouder
Gert van Jaarsveld, politie
Sylvia Rehorst, Movactor (alleen punt 8)
Ingrid de Vries, raadslid D66
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, comm lid VSP

Onno van Geuns, Zuilenstein, wijkkrant
Ineke Bakker, Zuilenstein
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Hylco Tamminga, Zuilenstein, wijkkrant
Erik Teurlings, Zuilenstein
Joke Buis, Huis de Geer
Ria Spelbos, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1 Opening
De voorzitter,Kees Mulder, opent de vergadering . Vanwege de laatste wijkplatform vergadering in buurthuis Kerkveld
biedt Sylvia Rehorst, namens Movactor, een Petit Four traktatie aan de aanwezigen aan.
Omdat er een aantal nieuwe mensen zijn beginnen we met een kennismakingsrondje. Afmelding: Peer van Halderen.
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Notulen vergadering d.d. 12 september 2017
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel behandeld.
Blz. 1. De naam van Burgemeester Backhuis staat verkeerd geschreven.
Blz. 1. Nika vraagt of de beschikbare flyers naar hem gestuurd kunnen worden; dan kan hij ze op de site zetten.
Blz. 1. Over de enquête hondenbeleid: De Molenkruier wordt heel slecht bezorgd. Mirjam en Ineke beklagen zich hierover omdat zij op deze manier niet konden deelnemen aan de enquête. Volgens Shida was er grote belangstelling voor
deze enquête.
e
Blz. 2, 4 agendapunt, brief van Loes de Groot: In de tweede zin moet staan: Het schijnt dat de atletiekbaan in het park
verboden gebied is voor de honden.
Blz. 2, Ton heeft een aantal opmerkingen van William over de tekst.
e
blz. 2, agendapunt 5, 1 onderwerp. Hier moet staan: William vertelt dat de aansluiting van het nieuwe woongedeelte
van Blokhoeve qua planning rond is.
e
blz. 2, agendapunt 5, 3 onderwerp over de herinrichting Van Heukelumstraat: hier moet staan: De bewoners hebben
een verzoek ingediend om de platanen te kappen en deze te vervangen door kleinere bomen. De gemeente zal ingaan
op dit verzoek omdat bij werkzaamheden zoals bij de Van Heukelumstraat de verwachting is dat er geen werkzaamheden gaan plaatsvinden in de eerstkomende 30 à 40 jaar. Zolang zullen de platanen niet mee kunnen. Voor deze bomen
zal een kapvergunning worden aangevraagd. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend en mocht deze gehonoreerd
worden zullen de platanen moeten blijven staan.
e
blz. 3, agendapunt 5, 4 bolletje: Hier moet staan: Mirjam vraagt of de wijk Zuilenstein herbestraat gaat worden.
blz. 3, agendapunt 5, laatste bolletje: het woord teerpaden moet vervangen worden door asfaltpaden.
Blz. 4. De vergadering op 12 december zal inderdaad in het NBC plaatsvinden. ,
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Nalopen actielijst van oktober 2017
Evaluatie hondenbeleid. Shida hoopt daarover de volgende keer meer te kunnen vertellen. Laten staan voor volgende
vergadering.
Werkgroep fondsenwerving: Volgens Ton zijn er nu geen activiteiten geweest. Men gaat nog wel verder. Laten staan.
Werkzaamheden van Marian overnemen als zij stopt per 01-01-2017.Laten staan.
Maaiwerk rond hek/toegangsweg appartementen Middelhoeve. Kan eraf. Frits en Shida houden elkaar op de hoogte.
Wijkschouw 2017. Blijft wel staan.
Voetpad langs Taludweg, waarom niet doortrekken naar bushalte Remiseweg? Antwoord komt nog. Blijft staan.
Diverse werkzaamheden in de drie wijken: tekeningen nagestuurd? Is nog niet gebeurd. Laten staan.
Voorjaarsbloeiers bij de ingangen van de wijken. Komt op de agenda. Kan eraf.
Incident met groenwerkmachine (foto Onno). Is dit meegenomen? Laten staan.
Reacties op nieuwe geluidkaart? Er zijn geen reacties geweest naar aanleiding van de vraag van Victor. Tijdens de vergadering komen er wel opmerkingen en vragen over dit onderwerp. Peter legt uit dat deze kaart een weergave is van gemiddelden en gemaakt wordt met behulp van computermodellen. Op basis daarvan wordt een actieplan geluidskaart samengesteld. Er kunnen op bepaalde plekken bijvoorbeeld geluidschermen geplaatst worden.
Besloten wordt om over dit onderwerp een zogenaamde themabespreking te houden, waarbij ook vragen ter sprake
kunnen komen over de binnenkort verschijnende luchtkwaliteitkaart. Afgesproken wordt dat we dan eerst alle vragen
inventariseren zodat de betreffende persoon zich kan voorbereiden.
Deze themabespreking wordt gepland voor de eerste vergadering van 2018

4. Ingekomen stukken en mededelingen
• Ton heeft een verklaring van de kascontrolecommissie ontvangen over 2016. Peer van Halderen en Ria Spelbos verzoeken
de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen over het jaar 2016. Voor de nieuwe commissie (van 2017)
blijft Ria Spelbos lid van de commissie en Onno van Geuns voegt zich bij haar.
• Er is een brief binnengekomen over de crowdfunding activiteiten voor een trapveldje/voetbalkooi naast de Montessorischool. Ton heeft hen gezegd dat men een verzoek tot een bijdrage van het wijkplatform kan indienen. Dit heeft men
nog niet gedaan. Shida vertelt dat zij bij LIDL een verzoek hebben ingediend en € 1.000,- ontvangen hebben. De projectmanager van het gebouw dat ernaast gebouwd is heeft het gras hersteld. Het schijnt dat men nog meer activiteiten ontplooit om de middelen bij elkaar te krijgen.
• Verzoek van dhr. Karakaia van de Hogerhoeve voor de realisatie van een fietsenstalling. Ton heeft deze vraag doorgeschoven naar de gemeente. Shida heeft dit overgenomen.
• De eerstvolgende keer dat wij vergaderen is op 12 december 2017. Ton heeft een offerte van het NBC om daar te vergaderen aangevraagd en ontvangen.
• Victor vraagt hoe het zit met de kroonringen. Ton vertelt dat er 34 aanvragen binnen zijn voor 10 kroonringen. Aan Shida
wordt gevraagd of men extra ringen kan krijgen. Zij vertelt dat niet alle wijkplatforms gebruik hebben gemaakt van het
aanbod. Als er echt ringen over zijn kunnen ze worden herverdeeld. Shida vertelt dat dit overigens een tijdelijke oplossing
is.
5. Tramhalte Zuilenstein
• In laatste wijkkrant stond een artikel van dhr. Bouwknecht om een advies voor te bereiden in verband met de verplaatsing van tramhalte Zuilenstein. Hij vroeg daarom om reacties van de lezers. Ton vertelt dat er 82 reacties zijn geweest. Er
waren meer tegen- dan voorstanders en er waren ook mensen die er een halte bij wilden hebben. Alle reacties zijn naar
de heer Bouwknecht gestuurd. Aan Peter de vraag wat daar verder mee gedaan wordt.
• Peter vertelt dat het adviesbureau in de afrondende fase zit. Het eventuele draagvlak voor verplaatsen van de halte moet
zichtbaar worden. Hij verwacht dat de gemeente eind dit jaar een advies hierover aan de provincie geeft. Medio 2018
moeten de plannen bekend zijn. Het gaat om de haltes Cityplaza en Zuilenstein. Ineke vraagt zich af of bewoners van Galecop en Batau Noord ook bekend zijn met deze plannen. Volgens Shida is deze vraag zeker ook bij beide wijkplatforms
neergelegd.
• Dit onderwerp komt op de actielijst en zodra het rapport er is verschijnt het weer op de agenda.
6.
•

•

Politie wijkagent Gert van Jaarsveld
Gert vertelt dat de donkere dagen er weer aan komen. Daarom probeert de politie samen met actief stadstoezicht de inbrekers op de huid zitten. De laatste zes weken waren er zes woninginbraken, ook al doordat mensen met warm weer de
deuren en ramen meer open laten staan. Hij benadrukt nogmaals om bij elke verdachte situatie de politie te bellen; de
politie heeft er niets aan om achteraf te horen van mensen: “ik vond het al zo verdacht”.
Het aantal auto-inbraken valt mee. Vooral bedrijfsauto’s worden leeggehaald. Gert vertelt dat de politie vanaf 3 november 2017 weer mensen gaat attenderen op de risico’s van waardevolle spullen in geparkeerde auto’s.
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Volgens Gert werken de Whatsapp groepen goed. Bekend is dat in alerte buurten minder rare dingen gebeuren. Men kan
zich daarvoor aanmelden via internet. Op de gemeentepagina staan spelregels die gelden voor deelnemers.
Frits vraagt of het nummer van de politie gratis is. Dat stond namelijk in de krant afgelopen week. Het schijnt dat het
nogal wat kost om 0900 – 8844 te bellen, namelijk 9,4 cent starttarief en daarna 2,8 cent per minuut + de gebruikelijke belkosten. Je kunt ook het nummer 0343 57 8844 bellen tegen normale belkosten.
Frits vertelt dat er weer een bus verkeerd stond geparkeerd bij Blokhoeve. Hij weet dat gebouwen als De Greenvillage
verkeershandhavers moeten inhuren bij evenementen. Advies in een dergelijk geval om het toch door te geven aan de
politie als zoiets overlast veroorzaakt.
Herman vertelt dat er nu al overlast van vuurwerk is op sommige plekken in de wijk. Gert antwoordt dat als er overlast is
de politie of de handhavers er naar toe gaan. Het moet dan wel doorgegeven worden.
Activiteiten in de wijk(en)
Huis de Geer
Joke vertelt dat naar aanleiding van haar betoog tijdens de vorige vergadering zijzelf, Shida en Anna Lise bij elkaar zijn
geweest en dat zij gekomen zijn tot de organisatie van een Midwinter Lichtjesavond op woensdagavond 20 december
a.s. op het grote grasveld in Huis de Geer. Daar komt na 6 december a.s. een kerstboom. Verder volgt een leuke invulling
van de avond voor de wijkbewoners. Dit alles komt vanuit dit platform. Joke vertelt dat de mensen het leuk vonden dat er
weer iets georganiseerd wordt. Onno vertelt dat dit evenement van tevoren in de wijkkrant gezet kan worden. 1 november a.s. is de uiterste inleverdatum voor de wijkkrant. Joke zegt dat de uitnodigingen via de brievenbus aan de bewoners
gaan. Er kan ook een verslag achteraf in het krantje gezet worden.
Bloembollen planten bij wijkingangen/kruisingen in wijken
Victor had om voorjaarsbloeiers gevraagd bij de ingang van Blokhoeve. Voor de andere wijken moeten er mensen zijn die
daarvoor plekken aanwijzen. Leerlingen van het Anna van Rijn willen het plantwerk doen, maar zij hebben daarbij begeleiding nodig. Als er initiatieven zijn in de andere wijken, dan ondersteunt het wijkplatform dat zeker. Men kan de wensen
via Ton melden bij het bestuur.
Informatieverstrekking
Voortgang plannen nieuwbouw Buurt- en Zorgplein Zuilenstein
Zoals al eerder medegedeeld is worden de plannen doorgeschoven naar voorjaar 2020. Een aparte klankbordgroep is
daarmee bezig. Vooral de financiering gaf problemen. Inmiddels is er al wel voor een architect gekozen. Het gebouw zal
door de gebruikers worden gehuurd van de partij die het bouwt. Het andere gebouw (29 zorgwoningen) zal al eerder gebouwd en opgeleverd gaan worden.
Gebruik gebouw De Bazuin vanaf 01-01-2018 – Movactor
Sylvia vertelt dat de hoofdlocatie voor Movactor gebouw De Bazuin wordt. Dat gebouw heeft veel lege ruimtes. Movactor
huurt de ruimte daar in dagdelen. Er gaat veel meubilair van het Kerkveld mee daar naar toe. Er worden daar veel activiteiten voortgezet vanuit het Kerkveld. De speelgoedbeurs is inmiddels al naar de kledingbeurs gegaan (op de Vredebestlaan). Andere huurders van het Kerkveld zoeken zelf een nieuwe locatie. Dit alles betekent veel onzekerheid voor veel
mensen die hier veel kwamen. Vooral voor ouderen kan de afstand problematisch worden. Sylvia vertelt dat deze zake
zeker meegenomen gaan worden bij de verhuizing. Het wijkplatform zal zo snel mogelijk een vergaderschema doorgeven
zodat gekeken kan worden of wij ingepland kunnen worden in De Bazuin. Verder wordt De Partner een nieuwe locatie
voor de grotere beweegactiviteiten uit het Kerkveld.
Rondvraagje langs de wijken
Herman vertelt dat de bladkorven weer zijn geplaatst. Volgens hem wordt er veel gebruik van gemaakt.
Ton vertelt dat hij een planning heeft van de vergaderingen volgend jaar. De data komen in deze notulen te staan.
Mirjam vertelt dat zij het wijkkrantje van Batau er anders en beter uit vindt zien dat ‘onze’ wijkkrant. Volgens haar is de
papiersoort goedkoper en de verwerking gaat sneller dan hier. Onno legt uit hoe hier gewerkt wordt en hij nodigt iedereen die mee wil werken aan deze mooie krant uit voor een redactievergadering.

10. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Eerstvolgende vergadering in het NBC Nieuwegein
• 12 december 2017
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Vergaderingen in 2018, aanvang 20.00 uur in Buurthuis De Bazuin, Nedereindseweg 4
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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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