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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 27 juni 2017
Locatie: Buurthuis Kerkveld, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Victor Goulmy, penningmeester
Anna Lise Röben, bestuur ZHGB wnd. notulist
Khalid Loutfi, bestuur ZHGB
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Peter Snoeren, wijkwethouder
Kitty de Ronde, Adviesraad Sociaal Domein
Sylvia Rehorst, Movactor, Sociaal Beheer

Gert van Jaarsveld, wijkagent
Marleen van Velzen, wijkagent
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Joke Buys, Huis de Geer
Ria Goulmy, Blokhoeve
Anne van Otterlo, Blokhoeve

1

Opening
Victor Goulmy (waarnemend voorzitter) heet alle aanwezigen welkom.

2

Notulen vergadering d.d. 4 april 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden hiermee vastgesteld.

3

Nalopen actielijst van mei 2017
Evaluatie hondenbeleid. Peter geeft aan dat er geen logische indeling van de losloopgebieden is. Vanuit de wijk wordt
aangegeven dat het groen in deze gebieden ook slecht bijgehouden worden. Peter geeft aan dat dit te maken heeft met
het beschikbare budget.
Werkgroep fondsenwerving. Degenen die hierover gaan zijn i.v.m. vakantie niet aanwezig om hier verder over te vertellen. Dit komt volgende keer.
Vervanging werkzaamheden Marian (voor de wijkkrant). Er wordt nog gezocht naar iemand die zich kan buigen over de
advertentie wervingswerkzaamheden.
Verkeersafwikkeling in Blokhoeve. Nika geeft complimenten over de besprekingen hierover. Er is goed geluisterd naar
de bewoners. Er zijn twee voorstellen gedaan en de bewoners konden aangeven wat hun voorkeur heeft.
Maaiwerk rond hek/toegangsweg appartementen Middelhoeve. Schuift op.
Wijkschouw. Schuift op.
Verslag kascontrolecie. Het DB heeft een brief ter kennisgeving hierover ontvangen. Er wordt een afspraak gemaakt om
hier gezamenlijk naar te kijken met de kascontrolecie.
Voetpad lans de Taludweg. William koppelt dit terug in de vergadering van september.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
• Ingekomen stukken

-

Vraag voor donatie om in de buurt te kunnen kamperen. Het DB wil namens het platform hier Euro
500,00 voor doneren.
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6.

Gert van Jaarsveld (wijkagent)
Gert introduceert Marleen van Velzen, die zich voorstelt. Zij gaat met Gert samenwerken.
Gert geeft weer tips om je huis en je auto te beschermen. Vooral auto’s zijn momenteel doelwit in de buurt.
Preventie is niet in eerste instantie politiewerk. Met het Politie Keurmerk kun je je huis een stuk inbraakveiliger maken. Maar ook dit keurmerk kan verjaren, na 10 jaar weer checken.
Informatie over de voortgang nieuwbouw buurt- zorgplein Zuilenstein:
Sylvia geeft aan dat de bouw zo’n twee jaar is opgeschort. Shida geeft aan dat Erik, die tijdelijk is uitgevallen, in feite degene is die de communicatie met de buurtbewoners voert over de invulling en dat dit om die reden over de vakantie
heen getild wordt. Sylvia geeft aan dat gezondheid en samenleving thema’s zijn die hierin gehanteerd worden.
Sylvia deelt een boekje uit over activiteiten in de buurt. Shida geeft aan dat er op de Gemeente site ook aandacht aan het
boekje wordt geschonken.

7.

Evaluatie BuurTent, dd. 22 juni
Gert doet verslag van de activiteit rond de Buurtent, die deze keer bij park Kokkeboogaard stond. Er was ondanks het gure weer toch een aardige belangstelling en er heeft veel uitgewisseld kunnen worden met ook de gemeente en leden van
het DB. Mensen waren belangstellend en geïnteresseerd.

8.
-

Rondvraagje langs de wijken
Er wordt door Anne (Blokhoeve) een vraag gesteld aan Peter over de mogelijkheden van glasvezelaansluitingen in zijn
buurt. Peter legt uit dat er 3x per jaar overleg is met glasvezelbedrijven. Tot nu toe zijn de kosten te hoog om daar daadwerkelijk iets mee te doen in zijn wijk. Nika geeft aan dat Ziggo hiermee een monopolie positie inneemt.
Miriam stelt een vraag over de aankleding van haar buurt (Symphonielaan/Sweelincklaan) wat de bloembakken betreft.
De ene bak blijkt rijker gevuld dan de andere. Het DB zal dit navragen bij de Gemeente.
Miriam vraagt ook aandacht voor het onderhoud van de gemeentetuinen bij de Kristallaan (Joke de Groot); zij blijkt erg
mooi werk te leveren. Het DB wil haar graag benaderen om haar in de wijkkrant in het zonnetje te zetten.
Kitty vraagt zich af waarom het fietspad langs het NBC gebouw aan het eind opeens ophoudt. Victor geeft aan dat het DB
hierover in het verleden ook met de Gemeente over in gesprek is geweest, maar dat zij er toen niet verder in kwam. Shida
gaat hierover informeren.
Nika geeft ons de tip vanuit Utrecht.nl dat je o.a. met de providers XS4All en Scarlet 14030*# kunt draaien om het nummer te bereiken.
Nika is (in samenwerking met William) aan de andere kant erg teleurgesteld over de wijze waarop de bewoners te woord
zijn gestaan wat betreft de aanpak van de wegen op het eiland.
Nika geeft aan dat er nog geen terugkoppeling is geweest wat betreft de boete op het grove kapwerk van de bomen in
zijn buurt door buurtbewoners.
Nika begrijpt de parkeerafspraken op de Nederhoeve niet.

-

-

9.

Sluiting vergadering
Victor sluit de vergadering af om 21.30 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurthuis Kerkveld
dinsdag 12 september
Daarna op dinsdag:
• 24 oktober 2017
• 12 december 2017 (mogelijk in het NBC Nieuwegein)
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