Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 30 oktober 2018
Locatie: Kookstudio Hapje en Drankje, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Khalid Loutfi, vervangend voorzitter
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Ria Niamut, Zuilenstein
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Onno van Geuns, Zuilenstein
Peter Bakker, Hoog Zandveld / AED/ EHBO

Martien Jonker, Zuilenstein
Hans Adriani, wijkwethouder
Marleen van Velzen, wijkagent
Annelies de Jong, Blokhoeve
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Joke Buis, Huis de Geer
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid VSP
William Hoogenkamp, Openbaar domein
Kirsten de Vries, Zuilenstein/ notuliste

1. Opening
Khalid Loutfi opent de vergadering (vanwege afwezigheid Kees Mulder).
Afmeldingen: Peer van Halderen, Werner Schmitz (Mitros) en Kees Mulder (voorzitter).
Jeannete Verplanken (wijkhuis) zal de volgende vergadering aansluiten.
Er volgt het gebruikelijke voorstelrondje.

2. Nalopen actielijst van 11 september 2018
- Werkgroep fondsenwerving: De werkzaamheden staan even on hold. De planning is dat we hierover meer
gaan horen in het najaar. Op actielijst laten staan.
- Tekort schietende verlichting langs het fietspad langs AC Verhoefweg tussen Taludweg en Symfonielaan: Paul
is dit aan het onderzoeken. Op actielijst laten staan.
- Oprichten PR werkgroep: PR wordt heel belangrijk gevonden, maar het is nog niet opgestart. Kees wil helpen
met de opstart, maar niet permanent deelnemen in de werkgroep. Er moet overlegd worden met de mogelijke
deelnemers van de werkgroep. Op actielijst laten staan.
- Ontbrekende verlichting bij nieuwe afslag Blokhoeve/Symfonielaan: De verlichting is er inmiddels. Deze
actie kan van de lijst af.
- Afgesloten brug t/o Rietveldlaan: De brug wordt compleet nieuw vervangen in de loop van 2019. Dit kan van
de actielijst af.
- Middelhoeve: nieuw gedeelte. Beplantingsplan: William stuurt hierover iets op. Laten staan op actielijst.
- Verkeerd rijders nieuwe afslag naar Blokhoeve Z: Er komt op deze locatie betere bebording, inmiddels
aangebracht. Kan van de actielijst af.
- Visuele onderbrekingen aan te brengen op Middelhoeve: Victor; In overleg met de bewoners komt er een plan
en wordt de weg goed ingericht. Er komt een visuele scheiding.
- Door jeugd beschilderde drempel: Dit actiepunt kan er vanaf.
- De Blauwe oversteek (shoolroute) op de Sweelincklaan; de wijk coördinator gaat dit overleggen en nodigt
alle bewoners uit om met ideeën te komen en in gesprek te gaan. De verkeersdeskundige kan dit dan
meenemen in het plan.
- Aanbrengen invoegstreep voor fietsers op Middelhoeve: wordt vervolgd, blijft staan.
- De kruising Taludweg / AC Verhoefweg: Shida heeft dit onder de aandacht en is in contact hierover met de
bewoners, wordt vervolgd.

- Vervolg invulling openbare ruimte nabij Vlierhoeve: Shida: Er is een locatie bepaald voor speeltoestellen.
Ook is er een groenplan gemaakt. Buurtbewoners willen hiervan graag op de hoogte gehouden worden. Dit
actiepunt laten staan totdat Edwin er is.
- De voetbrug over trambaan (Vlierhoeve): Deze brug is inmiddels open. Dit actiepunt kan er vanaf.

3. Ingekomen stukken en mededelingen













Er is een brief binnengekomen van dhr. Oosterhoff; dhr. Oosterhoff had een vraag over de AED's. Hij wil
graag meer actie, hij is doorverwezen naar Peter Bakker en heeft inmiddels contact met hem gehad.
Er is een vraag gekomen waarom het Marimbapad is afgesloten; dit is i.v.m. werkzaamheden m.b.t. de
leidingen. Dit zal tot 7 december a.s. duren.
Ton heeft de bevestiging gekregen dat de vergadering van 11 december a.s. kan plaatsvinden in het NBC te
Nieuwegein.
Familie Tienhoven heeft iets toegevoegd aan de ideeënbus m.b.t. een hondenpoepbak. Ton heeft hen
doorverwezen naar 14030 (gemeente Nieuwegein)
Sylke de Graaf heeft een vraag gesteld m.b.t. haar crowdfundingsactie. Sylke is doorverwezen naar de
Wijkkrant.
Na de vorige vergadering is er een mail binnengekomen van Kirsten de Vries. Zij heeft interesse om de
taak als notuliste op zich te nemen. Kirsten zal 1 of 2 keer op proef gaan notuleren. Mocht dit wederzijds
bevallen dan wordt dit voortgezet.
Via Shida is de vraag binnengekomen of we kerstbomen willen bestellen. Dit is reeds gedaan en er zijn
voor 7 locaties kerstbomen besteld. Er komen alleen lichtjes in de kerstbomen.
Ilse Zwaan heeft een stukje voor de Wijkkrant, zij is doorverwezen naar de redactie.
Luuk Tienhoven had gelezen dat er nieuwe drempels zouden komen. Hij vroeg zich af of dit weer lage
drempels worden. Ton heeft hem gerustgesteld en verteld dat de drempels zoals op de Buxtehudelaan
zullen worden.
Er is een persbericht binnengekomen naar aanleiding van recente politie invallen bij Growshops in
Nieuwegein.

4. Vrijwilligershuis Nieuwegein
Dit punt komt te vervallen i.v.m. afwezigheid van betreffende persoon/ personen.

5. Politie - Wijkagent Marleen van Velzen













Er zijn een aantal acties gaande m.b.t. growshops. Zodra hierover meer nieuws is zal dit via de
bekende nieuwskanalen worden gepubliceerd.
Vanaf 24 oktober jl zijn er 3 inbraakpogingen in de wijken geweest. Het betreft de Sonatelaan,
Toscalaan en Bartoklaan (voor- en achterzijden van de huizen). Marleen adviseert iedereen een extra
oogje in het zeil te houden en elkaar op de hoogte te houden via de buurtapps.
Op 13 oktober is er een inbraakpoging en voltooide inbraak geweest op de Bachstraat en Heidehoeve.
Het advies van Marleen; bel 112 bij verdachte situaties.
Op 28 oktober is er een aanhouding geweest waarbij meerdere gestolen goederen zijn aangetroffen. Er
wordt onderzocht waar de goederen vandaan komen.
Het aantal gemelde autoinbraken vanaf 11 september in de Blokhoeve staat op 3. Het lijkt erop dat de
inbraken zich de laatste week verplaatsen naar de Nederhoeve/ Boshoeve. Waarschijnlijk zijn er
meerdere dadergroepen actief. De inbraken vinden ook overdag plaats en het gaat om alle
automerken.
De Mc Donalds is aan het verbouwen en is tijdelijk gesloten. Het wordt een Mc Café. Marleen zal
gaan kijken naar de openingstijden. Mocht dit 24/7 worden, dan moet er op extra overlast gelet gaan
worden. Shida zal dit oppakken.
Op 31 oktober 15.30 uur vindt er vanuit de Politie een pop- up plaats in de Herenstraat (bij de brug
richting het Fort) vanwege een fietsverlichtingsactie. Ook kunnen bewoners hier in gesprek gaan met
de wijkagenten.
Martien vraagt aan Marleen wat de eisen zijn aan fietsverlichting; Marleen zegt dat dit een grijs
gebied is. Er is veel mis met ontbrekende fietsverlichting. Men is al behoorlijk tevreden als er iets van
fietsverlichting aanwezig is.
Onno zegt dat er al 2 weken rond de Kokkeboogaard vuurwerk wordt afgestoken en vraagt of het zin
heeft om te melden. Marleen zegt dat het moeilijk is om vuurwerk te lokaliseren, maar dat het wel
zinvol is om te melden als het vuurwerk langer aanhoudt.
Op 11 december is Marleen niet aanwezig bij de vergadering. Zij zal een vervanger regelen.

6. EHBO Nieuwegein



















Peter Bakker is bij de vergadering aanwezig voor de stand van zaken en om vragen te beantwoorden
betreffende AED's.
Herman vraagt aan Marleen wat zij vindt van de uitspraak van Hans de Groot (wijkagent City Plaza);
"Wij zijn sneller", dus hij ziet het belang van de AED 's/ buurtalarmering minder in.
Marleen en Gert zijn beide voorstanders van de AED's in de wijken; Het is fijn als buurtbewoners al
een eerste start kunnen maken met reanimeren. De eerste minuten zijn cruciaal.
Peter zegt dat het 112 alarmsysteem ook niet altijd tijdig reageert en dat AED’s in de wijk zeer
wenselijk zijn.
Peter verteld dat het de realiteit is dat de Politie en ambulance niet altijd op tijd zijn (avondspits,
filevorming). Er moet binnen 6 minuten gehandeld worden bij een reanimatie.
De buurtalarmering (alleen aan opgeleide hulpverleners) bestaat uit 2 delen: er worden 30 personen,
die in de buurt zijn, gevraagd om handmatig te gaan reanimeren en er worden 30 personen, die in de
buurt zijn, gevraagd om een AED te gaan halen.
Het systeem heet "Hartslag nu" en wordt in gang gezet nadat 112 is gebeld en de meldkamer de
reanimatie op afstand heeft beoordeeld. Tegelijkertijd wordt er ook een ambulance uitgestuurd.
Peter benadrukt dat je nooit zomaar een kind mag reanimeren als je hiervoor niet specifiek bent
opgeleid. Het systeem zal alleen meldingen geven aan personen die hiervoor zijn opgeleid.
Om een goede dekking te krijgen zijn er zijn veel aanmeldingen/ mensen nodig voor het systeem. Ook
moet er een betere dekking van AED's komen.
Half november wordt het systeem gelanceerd, waarbij op postcode mensen beschikbaar zullen zijn. Er
wordt via mobiele telefoons uitgelezen waar mensen zich op een bepaald moment bevinden. De
Hartstichting geeft het advies van een dekking van 1% van de wijk.
Voor onze wijken zijn er nu 3 AED's 24/7 beschikbaar op de volgende locaties; Lohengrinhof
(basisschool) Zuilenstein, Aert de Gelderhage, Rembrandthage (appartement) Galecop. Ook is er een
AED beschikbaar op de Mondriaanlaan (huisartsen) in de wijk Jutphaas-Wijkersloot.
Er is behoefte aan meerdere AED's in de wijk Blokhoeve en Huis de Geer. Echter zijn er weinig
ondernemers in de wijk en is het dan moeilijk om een plek te vinden waar er een AED kan worden
opgehangen die 24/7 beschikbaar is. Fit for Free heeft wel een AED, maar heeft beperkte
openingstijden. Wellicht is de Hospice een goede plek?
Diefstal van de AED's valt erg mee in Nederland. Er zijn "slechts" 13 gevallen bekend van AED's die
zijn gestolen. Er zit ook gps in de AED's, dus de locatie van een AED kan worden uitgepeild.
De 1e wens is er op binnen 500 meter een AED te hebben. Op termijn zou dit 300 meter moeten
worden.
Aandachtspunten hierbij zijn hoogbouw en sloten (waterpartijen).
Er zijn 25 AED kasten beschikbaar voor Nieuwegein. Elke gemeente krijgt er normaal gesproken 5.
Er zijn er nu nog 18 over om uitgegeven te worden in Nieuwegein.
De ophangkosten worden ingeschat op +/- 40 euro, maar het is geen moeilijke klus en kan eventueel
ook zelf worden gedaan.
Een AED kost 849 euro en een batterij gaat zo'n 8 jaar mee. Vervanging van een batterij kost +/- 175
euro.
Er is geen jaarlijkse check nodig, zolang het lichtje op groen staat, werkt de AED.
De elektroden zijn 4 jaar goed. Wel moeten de patches na elk gebruik vervangen worden. Dit betaald
de RAVU. De kosten van het stroomgebruik (waaronder ook koelen, opwarmen, alarmering) worden
geschat op ongeveer 8 euro per jaar.
Achmea gaat AED's verzekeren. Dan is er geen slot nodig en kan de AED nog sneller worden
gebruikt. Zonder verzekering zijn er diverse slotmogelijkheden.
Peter benadrukt dat het het makkelijkst is om mensen/ bedrijven te vinden die al een AED in hun bezit
hebben en om daarmee in gesprek te gaan. AED's moeten namelijk zelfstandig worden aangeschaft.
Er is momenteel geen goede website voor de huidige locaties van AED's in Nederland. De website
van het Rode kruis is niet actueel. Peter is in overleg hierover en deze komt er wel. Mensen die zich
inschrijven als hulpverlener reanimatie voor de buurtalarmering krijgen wel een actuele AED kaart te
zien.
Onno oppert het idee om een artikel in de Wijkkrant te wijden aan de AED's. Wellicht kan er een
oproepje worden geplaatst om hulpverleners te werven voor de AED buurtalarmering en is er een
mogelijkheid om de actuele plekken van de AED's in de Wijkkrant te publiceren.
Er zijn dus echt AED's nodig in de wijken Blokhoeve en Huize de Geer. Wellicht is er een
mogelijkheid om in overleg te gaan met de VVE's, de hospice, tandartsen of fysiotherapeuten. Nika
vraagt aan Victor om dit na te gaan vragen (v.w.b. het Hospice). Dit punt komt op de actielijst.

7. Activiteiten in de wijken





Shida: Joke gaat een 2e midwinter lichtavond organiseren in de wijk Huize de Geer. Zij heeft daarvoor
een begroting ingediend. De geplande datum is hiervoor op vrijdag 21 december.
Het plan is om in de wijk Huize de Geer speeltoestellen te gaan plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 8
tot 12 jaar. Nu zijn er alleen faciliteiten voor de kleintjes.
Het idee is er om op het grasveld enkele bankjes te plaatsen met wat toestellen. Daarnaast wordt er
besproken of er een kruidentuintje kan komen. Het is even afwachten op de plannen haalbaar zijn en de
gemeente dit wil gaan bekostigen.
Shida verteld dat er in het weekend van 26 oktober een zeer geslaagd Halloweenfeest is georganiseerd
door de buurtbewoners van de Muziekwijk (Zuilenstein). Er deden 21 huizen en 60 kinderen mee.

8. Informatie verstrekking
Voortgang plannen nieuwbouw:
Ton heeft daarover iets gehoord van Werner. Dit is echter nog niet officieel. Zodra er meer bekend wordt,
wordt dit gecommuniceerd.
Hopelijk wordt er in 2019 gestart met de bouw. De grond is er klaar voor. Werner sluit zo mogelijk de
volgende vergadering aan.
Hans vult aan: Alle formele belemmeringen zijn weg. We moeten even afwachten hoe nu verder.

9. Rondvraagje langs de wijken
Zuilenstein.
Mirjam verteld dat de bestrating bij het parkeerpleintje Tristanlaan/ Romeolaan aan het verzakken is door
wortelopdruk en moet worden opgehoogd. Herman beaamt dit. Eigenlijk zou heel Zuilenstein qua bestrating
moeten worden bekeken, want dit is op meer plekken in de wijk.
Shida neemt deze vraag mee voor Edwin. Dit punt kan op de actielijst.
Meldingen van dit soort situaties kunnen worden gedaan via 14030 (gemeente Nieuwegein). Via de website
van de gemeente Nieuwegein kan je ook meldingen openbare orde doorgeven.
Martien merkt op dat de verkeerslichten bij de nieuwe afslag voor Blokhoeve voor de auto continue op rood
staan, terwijl de andere kant wel door mag rijden.
Dit komt omdat het volgende stoplicht (net voorbij de trambaan) ook op rood staat en men bang is dat er
filevorming gaat plaatsvinden en daardoor de trambaan geblokkeerd wordt.
Nika zegt dat de afslag is aangelegd vanwege scheiding bedrijven en woningen.
William vult aan dat dit voor veel mensen onduidelijk is. Er wordt nog eens goed naar gekeken en er komt
meer duidelijkheid (waarschijnlijk) door middel van borden en/of signalering.
Blokhoeve.
Annelies vraagt waarom het pad Vlierhoeve is afgesloten en hoelang dit nog gaat duren. William zegt dat er
een ander pad komt. Dit i.v.m. de auto-inbraken die plaatsvinden in de wijk. Met het afsluiten van dit pad wil
de gemeente de vluchtroute voor inbrekers (op met name brommers) beperken. Er komt een plan voor een
nieuw pad.
Wijkkrant
Onno zegt dat komende editie van de Wijkkrant een dun nummer gaat worden omdat er te weinig kopij is. Hij
doet een oproep aan een ieder voor input/ artikelen. Kopij kan aangeleverd worden voor half november. Er
worden ideeën geopperd in de groep. Onno vraagt om dit op te sturen naar de redactie.
Website.
Nika verteld dat er een kopie van de website "Galecop veilig" is gemaakt voor onze wijken.
Er is hiervoor een vergoeding betaald aan wijknetwerk Galecop.
Het idee van de website is om aandacht te geven aan veiligheid in onze wijken en dus als voorlichting gaan
dienen.
Khalid en Nika gaan overleggen wat ermee te gaan doen. Dit punt zal op de actielijst worden gezet.
Hans/ wijkwethouder
Blok West: Op 22 november is er een informatieavond. Er zijn 30 geïnteresseerden voor Blok West. Er zijn
afspraken gemaakt over hoe nu verder. De procedure gaat zeker nog 6 tot 12 maanden duren. Wordt vervolgd.
Cimbaalsingel/ Reinaerde: Het bouwplan wordt over 2 weken vrijgegeven. Er is veel contact geweest met
omwonenden. Het project gaat lopen.
Onno zegt dat dit wellicht een leuk item is voor de Wijkkrant.

William
William deelt mede dat het nu echt de laatste keer voor hem is. Hij bedankt iedereen. Hij heeft veel geleerd van
de vergaderingen. Paul Jansen zal de taken van William over gaan nemen.
Khalid bedankt hem namens het gehele Wijkplatform. Victor overhandigt hem een cadeau namens het
Wijkplatform.

10. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.41 uur.
In deze notulen zijn de binnengekomen opmerkingen verwerkt en zijn goedgekeurd tijdens het DB overleg op 20 november 2018.
K. Mulder, voorzitter

A. Visser, secretaris

Eerstvolgende vergadering in 2018, aanvang 20.00 uur (eenmalig) in het NBC te
Nieuwegein.
Voor het volgende jaar zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:
Vergaderen in Kookstudio Hapje Drankje
22 januari, 20.00 uur
5 maart, 20.00 uur
16 april, 20.00 uur
28 mei, 20.00 uur
9 juli, 20.00 uur
17 september, 20.00 uur
29 oktober, 20.00 uur
10 december, 20.00 uur (mogelijk in het NBC)

