Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/HuisDe Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 29 mei 2018
Locatie:Gebouw De Bazuin, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Khalid Loutfi, bestuurslid ZHBG
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Peter Snoeren, wijkwethouder
William Hoogenkamp, projectmanager gemeente
Jeannette Smiesing, Movactor
Herman Beeuwkes, commissielid V.S.P.

Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Frits Herremans, Blokhoeve
Peer van Halderen, Zuilenstein,
Onno van Geuns, Zuilenstein
Martien Jonker, Zuilenstein,
Ineke Bakker, Zuilenstein
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Anna Lise Röben, Zuilenstein
Joke Buis, Huis de Geer
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1.

Opening
De voorzitter,Kees Mulder, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Nalopen actielijst van 8 mei 2018
Werkgroep fondsenwerving: Ton weet niet wat de stand van zaken is. Laten staan.
Wijkschouw 2018. Kees meldt dat we voor de wijkschouw 2018 wel een thema willen hebben. Mirjam wilde het graag
hebben over de begaanbaarheid van de stoepen en dergelijke. Kees vraagt hoe zo’n wijkschouw georganiseerd wordt.
Nika vertelt dat in het verleden via de mail gevraagd is om knelpunten aan te dragen. Dan ontvang je meestal wel reacties
van mensen. Van tevoren plan je dan met een kleine groep mensen de route. Op de betreffende dag bezoek je dan samen met een aantal mensen van de gemeente die punten en dan kijk je wat er mis is. Kees gaat de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken hoe dit aangepakt kan worden. Onderwerp blijft wel staan.
Diverse werkzaamheden in de drie wijken: tekeningen nagestuurd? Ton heeft nog geen reactie ontvangen op zijn melding
dat mensen bij hem een wachtwoord en gebruikersnaam kunnen aanvragen. William maant mensen aan om toch eens te
gaan kijken, zodat er feedback kan komen. Onderwerp laten staan.
Bouwverkeer door de wijk Blokhoeve, Middelhoeve (Lamellen) komen er nog extra drempels? William vertelt dat er tijdelijke drempels komen. Kan eraf.
Tekort schietende verlichting langs het fietspad langs AC Verhoefweg tussen Taludweg en Symfonielaan. William trekt het
na bij Citytec. Laten staan.
Ongeval met tram bij kruising Sweelincklaan. Wellicht onjuist afgestelde verkeerslichten. Niets meer van gehoord. Kan
eraf.
Welkomstbordjes bij ingang wijken. Het is niet bekend waarom dit nog op de lijst staat. Mirjam stelt dat een welkomstbordje voor meer naamsbekendheid kan zorgen. Onno heeft het in dit kader over de financiën van het wijkplatform. Er
wordt te weinig aan PR gedaan. Hij meent dat bordjes bij de ingang van de wijk daar wel goed voor zijn. Vervolgens oppert Victor om stickers te laten maken waarop staat “Aangeboden door wijkplatform”. Die stickers kun je ook voor andere dergelijke zaken gebruiken. Kees stelt voor om het als bestuur te bekijken en er op terug te komen. Laten staan.
Anke Abbink van het vrijwilligershuis uitnodigen voor de volgende vergadering. Zij is vanavond bij een ander wijkplatform
te gast. Zij komt de eerstvolgende keer. Kan eraf.
Uitnodigen kascontrolecommissie boekjaar 2017. Is afgerond. Kan eraf.
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Feedback geven op besluit voor tramhalte Zuilenstein. Staat op de agenda. Over dit onderwerp komt ook een artikel in de
wijkkrant. Kan eraf.
Deelname aan Drakenboot festival op 2 september 2018. Er staat een oproep hiervoor in de wijkkrant. We wachten de
reacties even af. Kan eraf.
Verouderde informatie op webpagina’s wijkplatform. Ton heeft er naar gekeken en heeft ook al zaken op papier gezet,
maar nog niet naar Nika gestuurd. Kan eraf.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen
a. Van de kascontrolecommissie is er een verklaring binnengekomen. Alle stukken zijn gecontroleerd. Alles is keurig
geordend en in orde.
b. Er is een aanvraag binnen van een buurtfeest op de Citerlaan op burendag. Dit wordt besproken in de bestuursvergadering. Nika vertelt dat er veel buurtfeesten subsidie aanvragen bij het Oranjefonds. Mirjam vraagt of mensen elk
jaar een subsidie kunnen aanvragen. Dat is het geval. Het wijkplatform vraagt altijd wel of mensen bij andere organisaties subsidie hebben aangevraagd.
c. Peer vertelt dat het wijkplatform ook een Facebookpagina heeft. Hij vraagt op welke manier de redactie daar gebruik
van kan maken. Nika vertelt dat er veel mensen niet op Facebook zitten. Hij kan inderdaad zaken op verzoek zowel
op de website als op de Facebookpagina zetten. Peer vraagt aan het bestuur of de redactie een mandaat kan krijgen
om op die manier te communiceren. Kees ondersteunt dit verzoek wel, maar wil dit toch graag eerst in het DB bespreken. Victor voegt er aan toe dat zaken die al in de wijkkrant geweest zijn zeker op Facebook gezet kunnen worden.
d. Peer vraagt of het mogelijk is om een eigen website te laten bouwen los van die van de gemeente. Dat zal in het DB
besproken moeten worden.
e. Peer vraagt of wij kunnen zien hoeveel bezoekers er op de website komen. Nika belooft het na te kijken.

4.

Openbaar Domein – William Hoogenkamp
 William vertelt dat het mogelijk is dat de werkzaamheden rond Blokhoeve een week langer gaan duren, dus tot 9
juni a.s..
 Ineke vertelt dat zij op één van de eerste dagen van de afsluiting omver gereden werd door een automobilist, die
via het fietspad over de trambaan het wijk in reed. Nadat zij dit gemeld had werden er binnen een dag betonblokken neergezet.
 Mirjam complimenteert de gemeente met het grasmaaien. Zij kan zien dat er duidelijk verbeteringen zijn.
 Martien vraagt wanneer de herbestrating van de Van Heukelumstraat gaat beginnen. William antwoordt dat dat
na de bouwvak zal gebeuren.
 Martien zag laatst bij de tramhalte Zuilenstein iemand bezig met stenen slijpen. Hij verbaast zich over het feit
dat iemand dat doet zonder beschermingsmiddelen, terwijl men weet dat dit echt slecht voor je longen is.
 Victor geeft door dat de afvoer van hemelwater soms langs doorgaande wegen erg slecht is.
 De in- uitrit bij de Schalmei naar de Sweelincklaan is erg slecht. Door verzakking en losliggende bestrating (grote
voegentussen de stenen) is dit vooral voor de fietsers gevaarlijk.
 Mirjam valt het op dat er veel bomen worden gekapt en dat er weinig bomen voor terugkomen. Volgens Peter
moeten er veel bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om tot wasdom te komen.
 Nika vraagt of de bouwkavels bij de Middelhoeve al verkocht worden. Volgens William schijnt dat goed te gaan.
 Volgens Frits hangen op de Kweekhoeve straatlampen die anders waren. Volgens William gaat het hier om armaturen die er niet meer waren.

5.


Tramhalte Zuilenstein: stand van zaken – hoe nu verder
Volgens Peter Snoeren is er niets nieuws te melden. De perrons worden lager en de trams worden langer. In 2020 zullen
alle tramhaltes in Nieuwegein aangepast worden op de nieuwe trams.

6.

Verslag kascontrolecommissie boekhouding 2017 en aanstellen commissie 2018
Onno vertelt dat er geen problemen waren. Er wordt decharge van het bestuur verleend voor het gevoerde financiële
beleid.
Volgend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit Onno van Geuns en Herman Beeuwkes.

7.


Activiteiten in de wijk(en)
Joke vertelt dat Iedereen welkom is bij het zomerfeest Huis de Geer op 24 juni a.s.. Zij heeft de uitnodigingen hiervoor al
aan iedereen uitgedeeld. Het is de bedoeling dat men zelf eten en drinken meeneemt. Alles loopt volgens plan. Zij vertelt
dat de organisatie ongeveer 80 mensen verwacht. Ook mensen uit de wijk komen meehelpen.
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Shida vertelt dat de St. Nicolaaskerk en de moskee op 22 september 2018 de walk of Peace door heel Nieuwegein organiseren. Dat valt in de nationale vredesweek van Pax Christi. Movactor doet hier ook aan mee. Bij elke gemeenschap gebeurt iets. Daarom vraagt men in iedere wijk om iets te presenteren. Shida vraagt aan Jeannette of zij kopij hierover wil
aanleveren bij Peer.
Martien vertelt dat familiekerk De Bazuin op 15 september 2018 het 40 jarig bestaan viert en een reünie organiseert.
Shida vertelt dat Montessorischool De Vleugel op 21 maart 2018 tijdens het stemmen een wenswand heeft laten maken.
Mensen konden wensen indienen voor de gemeente. Inmiddels is dat aangeboden aan de burgemeester. Zij vertelt dat
deze wensen zijn ingedeeld in vijf rubrieken; zij zal dit met ons delen.
Informatieverstrekking
Voortgang plannen nieuwbouw Buurt- en Zorgplein Zuilenstein
Jeannette Smiesing vertelt over de klankbordgroep die geregeld bijeen komt. Er gebeuren maar weinig zaken waarover
mededelingen gedaan konden worden. Movactor, het gezondheidscentrum en Mitros zijn de organisaties die de plannen
trekken.
Het is de bedoeling dat het een centrum wordt waar mensen graag komen. Het moet nog beter worden dan het centrum
in Hoog Zandveld. Het zal pas eind 2019 worden dat er iets is. Lunchroom Fair’s (wel aanwezig in andere buurtpleinen)
gaat er niet in zitten. Het is de bedoeling dat bewoners er zelf activiteiten gaan ontwikkelen.
Tot die tijd moeten wij het doen met deze (De Bazuin) uiterst sobere vergaderlocatie. Shida vertelt dat we mogelijk gebruik kunnen gaan maken van de ruimte naast de Plus supermarkt op Nedereind.
Rondvraagje langs de wijken
Zuilenstein. Herman vraagt of er al iets bekend is over De Cimbaal. Er schijnt morgen (30-05-2018) een bewonersavond te
zijn. Peer vertelt dat de redactie morgen na 12.00 uur kopij over De Cimbaal zou krijgen. Shida zoekt het uit en laat het
Herman weten. (De bewonersavond werd tegelijkertijd gehouden met deze vergadering, secretaris)
Blokhoeve: Nika heeft opmerkingen van meerdere bewoners gehad over bijeenkomsten over de ruimte onder de appartementen aan de Middelhoeve. Shida vertelt dat er een eerste bijeenkomst is geweest. Men is de wijk ingegaan om te
kijken wat mensen van die ruimte vonden. Het is een gebouw dat inmiddels zes jaar leeg staat. Ook via Facebook is de
vraag gesteld waaraan behoefte is in de wijk.
Huis de Geer. Joke vertelt over angst voor hangjongeren in Huis de Geer.
Jeannette vraagt aan Peer of de redactie van de wijkkrant nu compleet is. Peer vertelt dat er via de Tweede verdieping
een aantal jongeren bij de redactie is gekomen.
Nika komt nog even terug op de ‘eigen’ website. Hij weet van de wijk Centrum/Merwestein ook een eigen website heeft
die eigenlijk veel lijkt op die van de gemeente.
Peer geeft door dat a.s. zaterdag het allerlaatste repaircafé van dit seizoen zal zijn.
Peter meldt dat dit de laatste keer is dat hij als wijkwethouder hier is. Na volgende week woensdag is er een nieuwe wijkwethouder. Dat wordt Hans Adriani. Op 27 juni 2018 neemt hij afscheid als wethouder, samen met Martijn Stekelenburg
en Johan Gadella. Hij dankt de aanwezigen voor de samenwerking de afgelopen tijd. Peter wordt namens het wijkplatform door Kees bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng de afgelopen jaren.
Victor voegt hieraan toe dat hij Peter heeft ervaren als iemand die trouw aanwezig was tijdens de vergaderingen en als
constructief meedenker. Hij hoopt hem in de toekomst nog eens te mogen verwelkomen als D66 raadslid.

10. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
Deze notulen zijn voorzien van de binnengekomen opmerkingen van de aanwezigen op 17 april en goedgekeurd tijdens het DB overleg op 8 mei 2018.
K. Mulder, voorzitter

A. Visser, secretaris

Eerstvolgende vergadering in 2018, aanvang 20.00 uur in Buurthuis De Bazuin, Nedereindseweg 4
 3 juli (mogelijk andere locatie, let op je e-mail!)
 11 september
 30 oktober
 11 december (mogelijk in het NBC te Nieuwegein)
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