Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

(Concept)Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 10 december
2019
Locatie: NBC, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Joke Buis, voorzitter
Khalid Loutfi, bestuurslid
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Jacqueline Bang, Blokhoeve
Onno van Geuns, Zuilenstein
Roelien Zantvoort, Zuilenstein
Joke Kanis, Zuilenstein
Hoessin Belkadi, Blokhoeve
Ineke Stekelenburg, Zuilenstein
Sjoerd van Geuns, Zuilenstein

Albert Boel, Gemeente Nieuwegein/ Openbare Ruimte
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Marleen v Velzen. Wijkagent
Frits van Ginkel, Huis de Geer
Peer van Halderebn, Zuilenstein
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, raadslid VSP
Joyce Monsanto, Zuilenstein
Kirsten de Vries, Zuilenstein/ notuliste
Esther Jonker, Zuilenstein
Martien Jonker, Zuilenstein
Henk Vink, Zuilenstein
Huub Pepping, Zuilenstein
Roza de Bruyne, Zuilenstein

Afmelding: Hans Adriani, Kees Mulder, Coby Smit, Mladen Issinger, Ria
1. Opening en mededelingen
Joke Buis opent de vergadering.
Er zal deze vergadering afscheid genomen worden van Ton Visser en Onno van Geuns.
Er volgt het gebruikelijke voorstelrondje.
Albert Boel (Openbare Ruimte) vraagt aan de groep om verduidelijking van het actiepunt van de actielijst
"Kruising AC Verhoefweg/ Taludweg". Wat was precies de vraagstelling? Nika antwoord hierop dat de
kruising niet veilig is en dat dit een aandachtspunt is en blijft. Dit actiepunt blijft staan.

2. Opzetten groengroep
Er blijft ontevredenheid over het groenonderhoud in de wijk. Theo Kleijer (Wijkplatform HZL) is aanwezig
om een toelichting te geven over de groengroep van Wijkplatform HZL.
Theo is hovenier en organiseert (uit passie voor groen en zijn wijk) voor de wijken Hoogzandveld, Zandveld,
Lekboulevard groenwandelingen. Hiermee wil hij laten zien dat een bewoner zeker invloed kan uitoefenen op
het groen in de wijk. Het idee van de groengroep is daarnaast ook om inzicht te krijgen in het bestek/ beheer en
hoe het groen wordt bijgehouden.
In 2019 heeft Theo 4 groenwandelingen in de wijken HZL georganiseerd; 2 middagen en 2 avonden. Er wordt
elke wandeling in een andere wijk gewandeld. Er liepen tijdens deze wandelingen tot nu toe zo'n 7 tot 12
mensen mee.
Theo legt tijdens deze wandelingen diverse dingen uit, waaronder ook het beeldbestek. Ook kunnen
bewonersinitiatieven bij de Gemeente worden neergelegd betreffende het groen.
De wijkwethouder en raadslieden lopen soms ook mee tijdens de wandelingen.

Mitros loopt ook soms mee om mee te kijken bij het groenonderhoud door hun huurders.
In 2019 ziet Theo voor de wijk HZL zeker verbeteringen bij het groenonderhoud.
Het idee wordt geopperd om ook groenwandelingen in Wijkplatform Zuilenstein/ Huis de Geer en Blokhoeve
op te gaan zetten. Kanttekening hierbij is wel dat het handig is als er iemand kan worden aangetrokken die
kennis van groenzaken heeft.
Theo biedt aan om in 2020 een keer in 1 van onze wijken een groenwandeling te organiseren.
Ook nodigt Theo iedereen uit om deel te nemen aan de groenwandeling in park Oudegein die in 2020 zal
worden georganiseerd.
Er is sinds 2019 een nieuwe aannemer voor het groenonderhoud in onze wijk. De wijken HZL heeft een andere
aannemer en een ander bestek.
Bewoners kunnen klachten en opmerkingen over het groenonderhoud melden bij telefoonnummer 14030.
De groengroep van de wijken HZL wordt nu ook gebruikt voor melding/ probleemoplossing richting de
Gemeente.
Groenwandelingen zijn ook zeer wenselijk voor onze wijken en er is zeker interesse binnen de groep.
Huub oppert het idee om een stukje in de wijkkrant van april te zetten over de mogelijkheden voor
groenwandelingen.

3. Handelwijze bestuur bestemmingsreserve
Victor: Bij de verzelfstandiging van het Wijkplatform (Stichting) een aantal jaren geleden, ontving het WPF,
behalve de jaarlijkse subsidie van de gemeente, ook het saldo dat destijds voor ons beheerd werd door SWN.
Dit bedrag is door het WPF altijd als buffer achter de hand gehouden. Het ene of het andere jaar gaven we
meer uit dan we ontvingen van de gemeente.
Sinds korte tijd mochten we niet meer overhouden aan het eind van het boekjaar dan 1x de jaarsubsidie en wij
hebben onze reserve dan ook besteed aan een aantal projecten die we afgelopen tijd aan de vergadering hadden
voorgelegd. Deze projecten waren 5 AED’s in onze wijken, verlichtte kerstbomen op een zevental plaatsen en
het planten van krokussen in grasvelden.
Dit laatste project bleek echter financieel niet haalbaar en het bestuur heeft besloten om het hiervoor
beschikbare geld te steken in een project dat zich op dat moment voordeed.
Een gemeentelijke opslagruimte voor materialen, noordelijk van A-Capella, waar de laatste tijd ook
Vluchtelingenwerk gebruik van heeft gemaakt en dat eigenlijk afgebroken zou worden.
Na een tip van Onno hebben we gevraagd of wij als WPF dit gebouwtje op konden knappen en in bruikleen
konden krijgen. De Gemeente ging hier in mee.
Aangezien de verbouwingskosten voor onze rekening komen, heeft het bestuur besloten om het bedrag, dat
oorspronkelijk bedoeld was voor het niet haalbare plan om krokussen te planten, ter beschikking te stellen voor
het project “De Grootte Hondt”.
Victor vraagt of de vergadering het hiermee eens kan zijn. Deze bestemmingswijziging is met algemene
stemmen aangenomen.
Punten tussendoor:
A Wijkkrant
Er zijn nieuwe leden voor de wijkkrant/ redactie; Ineke, Frits en Marion. Marion gaat de vormgeving van de
wijkkrant op zich nemen.
Zij worden welkom geheten door Joke.
Joke vraagt of er nog vragen zijn vanuit de redactie;
Er wordt dringend gevraagd om nieuws en artikelen voor de wijkkrant. Ook als je zelf geen stukje kan
schrijven kan je de redactie wijzen op nieuwtjes en zij kunnen hierover wat schrijven.
Henk: We hebben vooral adverteerders nodig! Het blijkt erg lastig te zijn om deze te vinden.
Men kan al een (kleine) advertentie plaatsen voor 60 euro.
Stuur tips, artikelen en nieuwtjes naar: redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
B Wijkagent
Marleen: Sinds begin oktober is het industrieterrein Ravenswade tijdelijk deels afgesloten voor verkeer.
Er is hierbij duidelijk verband gezien met toenemende auto-inbraken in de wijk Blokhoeve.
Een collega van Marleen is bezig met een project om inwoners alert te laten blijven op laptops en dergelijke in
auto's.

In 2 maanden tijd zijn er 2 woninginbraken gemeld. In het hele land ziet de politie minder woninginbraken.
Echter neemt dealen toe.
Oproep Marleen: zie je 2 verdachte auto's dichtbij elkaar (eventueel dingen aan elkaar overgeven), meldt dit
dan bij 0900- 8844. Let hierbij ook op het kenteken, omschrijving van personen e.d.
Bij spoedeisende gevallen bel 112.
Vuurwerk/ overlast jeugd;
Marleen verteld dat er redelijk wat meldingen komen over overlast van jeugd en/ of vuurwerk.
Er wordt vaak geen (goed) signalement doorgegeven of de jongeren (evt. met vuurwerk) zijn alweer weg als
de politie komt. Marleen vraagt om terug te bellen als men merkt dat de jongeren al weg zijn en/ of het
vuurwerk al over is.
Nika geeft de tip dat je foto's kunt uploaden bij de politie op hun website.
Gert en Marleen zijn op Oudejaarsavond vanaf 20.00 uur aanwezig in onze wijken.
4. Afscheid Onno (wijkkrant) en Ton (bestuur)
Victor neemt het woord en wil stilstaan bij 2 personen die afscheid van het Wijkplatform gaan nemen:
Victor heeft heel wat secretarissen meegemaakt en is heel blij dat Ton de afgelopen 6 jaar de taak van secretaris
op zich heeft genomen. Hij bedankt Ton namens het bestuur en de bewoners en er wordt een cadeau en een
bloemetje overhandigd.
Ton zal nog wel de administratie van de redactie (o.a. de advertenties) blijven doen.
Ook Onno wordt in het zonnetje gezet; Onno heeft destijds het idee geopperd om met een Wijkkrant te starten.
Onno heeft daar de laatste jaren een actieve en goede bijdrage aan ons Wijkplatform geleverd.
We vinden het jammer dat hij ons gaat verlaten.
Ook Onno wordt hartelijk bedankt en ontvangt een muzikaal cadeau.
Onno heeft ook een cadeau voor het Wijkplatform; Hij heeft een roll-up banner ontworpen voor het project
“De Groote hond". Wij bedanken hem voor dit mooie cadeau.
5. Sluiting vergadering
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Rondvraag:
Peer: Vraag: "kom vooral met kopij voor de Wijkkrant"!
Jacqueline: "Wat zijn de leveranciersgegevens van de hanging baskets"? Ton zal deze geven.
Nika: "Ik zal waarschijnlijk de komende tijd wat minder aanwezig zijn, maar ik blijf wel actief met de
website".
Esther: "In de nieuwsbrief stonden de elektrische oplaadpunten op de Faustlaan niet genoemd". Shida
verteld dat in de nieuwsbrief alleen nieuwe oplaadpunten zijn genoemd.
Joop: "Er worden handige mensen voor het project "De Groote Hond" gevraagd. Meldt je aan bij de
redactie en/of voor de groepsapp".
Ton heeft een presentatie gemaakt en laten zien van de plekken waar de AED's hangen. Er zijn 5
nieuwe plekken bij, deze zijn bekostigd door het Wijkplatform.
Frits vraagt bij wie hij het probleem van het stoplicht vanaf de Straatweg/ linksaf bij de Blauwe brug
kan aangeven; Overdag kunnen er maar 2 auto's door het groene licht voordat het licht alweer op rood
gaat. Albert neemt dit punt voor zijn rekening.
Joke licht toe dat er voor 2020 nog geen vergaderruimte beschikbaar is voor het Wijkplatform. We
worden via de nieuwsbrief en website op de hoogte gehouden
Ook vraagt Joke of men nog iemand kent die de functie van Secretaris of Penningmeester op
zich wil gaan nemen. We hebben per direct een Secretaris nodig en per 1 februari zal Victor
aftreden als Penningmeester.

Joke sluit de vergadering om 21:42 uur.

Eerstvolgende vergadering:
Wordt nader bepaald/ communicatie via website, nieuwsbrief en facebook.

