Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de bewonersvergadering van 17 september 2019
Locatie: Kookstudio Hapje en Drankje, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Joke Buis, voorzitter + verslag
Khalid Loutfi, bestuurslid
Victor Goulmy, penningmeester
Hans Adriani, wijkwethouder
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Albert Boel, Openbaar Domein
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Onno van Geuns, Zuilenstein

Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Peer van Halderen, Zuilenstein
Herman Beeuwkes, Zuilenstein
Joyce Monsanto, Zuilenstein
Mladen Acinger, raadslid GL, Zuilenstein
Jaqueline Bang , Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve

1. Opening
Joke Buis opent de vergadering.
Afmeldingen zijn binnengekomen van Ton Visser(secretaris), Kirsten de Vries(notuliste), Kees Mulder en Gert van
Jaarsveld(wijkagent).
2.

N.a.v de Nieuwsbrief
Iedereen die de agenda ontvangt heeft ook een Nieuwsbrief ontvangen. Een nieuw initiatief van het bestuur met de
bedoeling om die maandelijks te versturen. Er staan veel vragen in beantwoord vanuit de actielijst.
Door Frits worden een paar correcties doorgegeven en wat betreft de parkeerproblemen bij de scholen op de
Carrillonlaan/Lohengrinhof vertelt Hans ons dat we geen te hoge verwachtingen moeten hebben van het
parkeerprobleem van auto’s bij de scholen, dit probleem is moeilijk op te lossen. Weliswaar wordt er in gesprek
gegaan met de directeuren van de scholen en gaat de wijkboa er aandacht aan besteden.
Wat betreft de plaatsing van de AED’s: Victor wacht al erg lang op de informatiebrochures voor de bewoners die een
AED aan hun huis geplaatst krijgen, waardoor het hele project zo vertraagd wordt. Hij is daar ontevreden over. De
stand van zaken staat verder vermeld in de Nieuwsbrief. Een overzicht van de te plaatsen AED’s gaat rond.
Verder wordt de nieuwsbrief positief ontvangen.

3. Nalopen actielijst



De blauwe schoolroute, Nijntjetegels: rond de herfstvakantie worden de tegels vervangen. Kan van de lijst
Wortelopdruk in de straten Tristen- en Romeolaan: is niet te verhelpen. Albert legt uit waarom niet. Wel
zal hij erachteraan gaan om wat mogelijk is te doen. Het grondig aanpakken van dit soort problemen
gebeurt eigenlijk alleen bij grote werkzaamheden, zoals riolering. Kan van de lijst. Naar aanleiding van dit
onderwerp vraagt Peer of Albert een stukje wil schrijven voor de volgende wijkkrant over de filosofie van
het bomenonderhoud en hoe we met de bomen omgaan.
actie: Albert’/Peer
 Instellen aai-uurtje bij dierenweide Kokkenbogaard: de vraag is of de aaibaarheid van de dieren wel zo
groot is, zijn ze er wel geschikt voor en willen die dieren dat wel? Buiten de vergadering: twee dagen later
spreken Joyce en Joke een oudere wijze mevrouw die het park en de situatie goed kent, die het advies
geeft: niet aan beginnen, kan alleen als dit heel goed begeleid wordt, risicovol voor kinderen als dit niet
goed gebeurt (en ook voor de dieren). Volgende vergadering maar even op terugkomen.
actie: Joyce en Joke
Joke werkt actielijst bij.
actie: Joke
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4.

Redactie Wijkkrant:
de krant ligt klaar voor de drukker, het is weer gelukt. Joke heeft nu van dichtbij meegemaakt hoeveel werk het is
om zo’n wijkkrant te maken en vindt dat de redactieleden een compliment verdienen voor hun inzet om er weer
zoiets leuks van te maken.

5.

Mededelingen
 Onno deelt mee dat hij gaat verhuizen en nog 3 edities van de wijkkrant ontwerpt, maar er daarna mee
stopt. Ook wil hij het project Groote Hond afmaken.
Ingekomen stukken:
 Aanvraag subsidie Halloweenfeest in Zuilenstein 250 euro. Is gehonoreerd door het bestuur. Naar
aanleiding hiervan geeft Joke toelichting: het bestuur heeft gekeken wat er dit jaar nog te besteden is en
besloten is dat er dit jaar geen aanvragen van buiten de wijken gehonoreerd worden, maar alleen
buurtactiviteiten in de wijken.
 Persbericht Vrijwilligershuis: Zaterdag 12 oktober wordt er een vrijwilligers café georganiseerd in
Merwestein van 14-17 uur, waar organisaties en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. Het wijkplatform
gaat eraan deelnemen.
actie: Joke +?

6.

Project Buurtkamer
Onno vertelt dat er in de wijkkrant veel aandacht wordt besteed aan dit project en er ook een oproep wordt gedaan
aan bewoners om zich op te geven en mee te doen met het realiseren van het wijkgebouw en aan de klusgroepen
deel te nemen.
Hij laat een tekening zien van de terrasbank die nu door een kleine groep wordt opgeknapt en in elkaar gezet: een
grote picknicktafel van 4 meter. Shida legt uit dat de asbestverwijdering van het dak door de gemeente flinke
vertraging heeft en dat dit veroorzaakt wordt door de aannemers die dit uit moeten voeren. Zij zal iemand van
gebouwenbeheer in contact brengen met de projectleiding om te kijken waar we ivm asbest niet aan mogen komen,
als er toch alvast gestart wordt met de verbouwing. Victor vertelt dat er een aparte rekening is geopend voor de
Buurtkamer om het overzichtelijk te houden.

7.

Bewonersavond 29 oktober
er zijn twee onderwerpen voor de avond: De Groote Hond en een interactieve presentatie van het Team Routekaart
energieneutraal Nieuwegein. Onno wil de avond begeleiden. De voorbereidingsgroep kan aan de slag:
actie: Onno, Joyce, Shida, Joke, Nathalie en ?

8.

Groen onderhoud – Albert Boel
Mirjam noemt een aantal zaken betreffende het groenonderhoud in haar buurt. Joke merkt op dat het groen in de
wijken kennelijk zo belangrijk is, dat bewoners erg betrokken zijn en zich zorgen maken als er iets niet goed gaat.
Zij stelt Mirjam voor om een groengroep te beginnen in haar buurt en zo met elkaar te kijken wat de wensen en
knelpunten zijn en in overleg met de afdeling groenonderhoud te kunnen gaan. Zij zal er over nadenken.
actie: Mirjam
Nika geeft aan dat, wanneer er in Blokhoeve iets speelt wat betreft groen, hij graag bereid is om dit met een aantal
mensen op te pakken.
In Hoogzandveld zijn groengroepen, Joke vraagt na hoe die opgezet zijn.
actie: Joke
Onno brengt in dat er door de gemeente een bewonersbijeenkomst is georganiseerd over de herinrichting van een
stuk groen aan de Vivaldisingel/Mahlersingel, waarbij de bewoners worden uitgenodigd mee te denken. Hij vindt
het vreemd dat het wijkplatform hier niet bij betrokken is. Iedereen blijkt wat overvallen te zijn door dit initiatief,
ook Shida en Albert. Hans ligt toe dat er sterk bezuinigd is op het groenonderhoud tijden de crisis. Omdat er nu weer
geld beschikbaar is, is men voortvarend aan de slag gegaan met een aantal projecten.

9.

Kascontrole boekhouding 2018
de kascommissie Herman en Onno hebben gecontroleerd en alles goed bevonden.

10. Benoeming nieuw lid kascontrole
Herman is lid 1 en als nieuw lid stelt Mladen zich beschikbaar, mits dit mogelijk is ivm zijn functie als raadslid. Hij
laat dit weten.
actie: Mladen
Mocht het niet gaan dan wil de echtgenoot van Jacqueline Bang het doen: René van Eijndhoven.
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11. Concept-begroting 2020
Victor deelt de concept-begroting uit en licht deze toe. In het verleden hadden we een behoorlijke reserve, dat is niet
meer. We moeten het nu doen met een subsidie van de gemeente van 7486, te besteden in het lopende jaar en een
bijdrage van de woningcorporaties van 2242. Dit betekent dat we niet meer alles kunnen doen wat in voorgaande
jaren is gedaan. De keuze ligt in feite tussen stoppen met de wijkkrant of stoppen met de Hanging Baskets. Die
keuze is snel gemaakt: stoppen met de Hanging Baskets.
Waar nog aandacht aan besteed kan worden:
Is er een mogelijkheid om een fonds aan te schrijven om de Hanging Baskets toch te kunnen ophangen en wie wil
zich daarvoor inzetten?
De vraag bij de woningcorporaties neerleggen voor een grotere bijdrage ivm met veel meer gebouwde woningen.

12. Rondvraag
 Nika vraagt zich af hoe het staat met het groen op verschillende plaatsen in de wijk Blokhoeve dat nog moet worden
gerealiseerd. Antwoord: in het najaar wordt een gedeelte en in het voorjaar een ander gedeelte integraal aangepakt.
 Hans: Er zit schot in de hoogspanningsleidingen, de locatiestudie wordt afgerond en het staat op plek 5 van de
prioriteitenlijst van Tennet. Echter! De doorlooptijd is 50-60 maanden en de feitelijke uitvoering is dus nog wel 4 of
5 jaar weg.
 Frits: Gaan de bouwprojecten wel door ivm stikstofbesluit? Antwoord: Er is goeie hoop dat het woningbouwprogramma voortgezet kan worden.
 Onno: complimenten over het groenonderhoud. Heeft het idee dat iemand wakker is geworden.
 Peer: In park Kokkebogaard is erg lelijk gesnoeid. Shida gaat na wat hier speelt.
actie: Shida
 Joyce geeft aan graag te helpen in de klusgroepen van de Groote Hond.

13. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering die voor de laatste keer is gehouden in deze locatie.
Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens het DB-overleg op 15 oktober 2019.
J. Buis, voorzitter

A. Visser, secretaris

Eerstvolgende vergadering in 2019 is een bewoners informatieavond op 29 oktober 2019
aanvang 20.00 uur in de Beatrixschool, Lohengrinhof te Nieuwegein. Let op de flyer in uw
brievenbus met meer informatie.
Overige vergaderingen in 2019:

10 december, 20.00 uur (mogelijk in het NBC) informatie volgt z.s.m.
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