Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 28 mei 2019
Locatie: Kookstudio Hapje en Drankje, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Khalid Loutfi, bestuurslid
Ton Visser, secretaris (notulist)
Victor Goulmy, penningmeester
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Albert Boel, Openbaar Domein
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Onno van Geuns, Zuilenstein
Frits Herremans, Blokhoeve

Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Peer van Halderen, Zuilenstein
Herman Beeuwkes, Zuilenstein
Joke Buis, Huis de Geer
Joyce Monsanto, Zuilenstein
Anne-Sophie vander Kraats, Zuilenstein
Jan Willem Hengeveld, Zuilenstein
Gert van Jaarsveld, wijkagent

1. Opening
Kees Mulder opent de vergadering.
Er volgt het gebruikelijke voorstelrondje vanwege nieuwe gezichten.
Vanwege het vroege vertrek van de wijkagent wordt de agenda aangepast. Ook wordt het punt ‘Bewonersavond’ en
ontwikkelingen steunpost Kokkebogaard in de agenda aangepast.
Afmeldingen zijn binnengekomen van Hans Adriani, Kirsten de Vries, Marleen van Velzen, Martien en Esther
Jonker.
2.

Rondvraag langs de wijken
Huis de Geer: Joke Buis, Er is een ruilboekenkastje geplaatst, daar wordt al gebruik van gemaakt. Er zijn met
bewoners bijeenkomsten gehouden om tot een herinrichting van het grasveld te komen. Zo wordt een kruidentuin
ingericht, een picknicktafel geplaatst en een veldje met kruiden- en bollenmengsel aangelegd waardoor er ongeveer
9 maanden in het jaar bloeiende bloemen staan. Hiervoor is er een serieuze begroting en aanlegplan gemaakt. Ook is
er weer het midzomerfeest georganiseerd.
Vragen: Nika, gaan jullie dit ook uitdragen in de wijkkrant, website en facebook? Hierdoor zullen ook niet
wijkbewoners aangetrokken worden, maar zij zijn ook welkom.
Shida, in het aanlegplan worden masten voor schaduwdoeken gecombineerd met speelattributen, zo voorkom je
huur van tenten. Een uitstekend idee!
Victor, wie gaat dit betalen? – De gemeente regelt speelattributen en drainiage grasveld, daarnaast naarstig op zoek
naar financiën / sponsoren / subsidies bijv. Groen aan de Buurt.
Blokhoeve: Victor, er is gestart met de drempels in de Middelhoeve ten noorden van de Akkerhoeve. Een grote
wens is het veiliger maken van de samenvoeging autoverkeer en fietsverkeer op de Middelhoeve kruising
Veldhoeve. Nika vertelt dat hij over dat punt een gesprek heeft gehad met de verkeerskundige, in eerste instantie gaf
hij aan daar niets te doen, na goede argumenten wordt er nu naar gekeken.
Frits, de vorig jaar aangelegde bestrating voor het appartementen gebouw ziet er rampzalig uit met veel
verzakkingen. Ook de beplanting ziet er niet uit, kortom slecht aangelegd en te weinig onderhouden. Waar gras moet
zijn groeit er nu alleen onkruid. Idem Kweekhoeve, Bongerdhoeve, Weidehoeve wat de grasperken betreft.
Albert geeft aan dat het groenonderhoud dit jaar opnieuw is aanbesteed. Ook uit andere wijken worden klachten
ontvangen over het groenonderhoud. Dit geeft opnieuw een signaal naar de gemeente.
Shida, het plan voor een gecombineerde ontmoetingsruimte in het pand Middelhoeve 53 is op niets uitgelopen. De
VVE zag de plannen niet zitten, hun voorstel om hier appartementen te vestigen wordt door de eigenaar bezien op
haalbaarheid.

Zuilenstein: Peer, Bij regen staat de oversteek Sweelincklaan / Sonatelaan blank. Na het herbestraten is een put niet
verlaagd of het straatwerk te laag gehouden. Na 14030 melding(en) kwam de reactie dat de put omhoog was
gekomen. Na herhaalde melding kwam men naar mijn huisadres “ze konden niets ontdekken in de straat”, ze
zochten in de verkeerde straat.
Mirjam, het groenonderhoud schiet ernstig tekort, maaifrequentie is te laag, het tempo is erg laag en de
groenwerkers zijn ondeskundig (pas aangeplante heesters werden weg geschoffeld). Het toegezegde extra budget
voor groenonderhoud is buiten niet te zien. Albert neem dit mee naar de gemeente (zie ook rondvraagpunt onder
Blokhoeve).
Joyce, verteld over een door haar bezochte workshop van Tuinbranche Nederland over de ‘Watervriendelijke tuin’.
Veel gemeenten doen mee, ook het IVN organiseert dit. De 40 beschikbare plaatsen waren slechts voor de helft
gevuld, dat was erg jammer.
Bewonersavond 9 april:
Onno: De opkomst was buiten verwachting, ruim 60 personen waren aanwezig. Het was een gezellige bijeenkomst
zonder strakke agenda met een notulist. De vraagstelling werd omgedraaid naar waarmee is het wpf voor ons bezig?
Het doel ‘mensen met elkaar laten praten’ werd bereikt, dat is de eerste winst. Daarnaast gezelligheid , kennismaken
met elkaar en de problemen van de ‘mopperkonten’ oplossen! Ook vielen de baksels in de smaak, de ‘bedank’ eitjes
was een schot in de roos. De bezoekers waren positief over het zeker 1x per jaar houden van zulke bijeenkomsten.
De organisatoren willen het wel vaker doen!
Vraag: Jan Willem, ik wist voor die avond niet wat het wpf inhield. Leuke mensen gesproken, er is altijd aansluiting
om mee te denken, de vraagstelling was positief, de mensen kregen voldoende ruimte voor hun opmerkingen.
Hier bereik je de mensen mee, er klonk applaus voor de organisatoren! Kritisch zijn de organisatoren wel want met
zo’n grote opkomst valt het logistiek niet mee. Maar dat viel eigenlijk niemand op.
Ontwikkelingen steunpost Kokkebogaard
Onno: Ergens, rechts naast de perkeerplaats van Acapella staat een donkerbruine schuur met huisadres
Diepenbrocklaan 145, met als eigenaar de gemeente Nieuwegein. Deze schuur heeft vele bestemmingen gehad
zoals, steunpost gemeentelijke plantsoenendienst, uitgiftepunt voedselbank, ontmoetingsruimte vluchtelingenwerk
Nieuwegein en een fietsenmaker (statushouder) die werk kreeg en daardoor het gebouw weer leeg kwam te staan.
Het is een ruimte van 6 x 10 meter, er kunnen zeker 30 personen verblijven. Er is toiletruimte, stromend water en
gasverwarming, maar verder niets. De gemeente gaat het asbest dak vervangen in de zomermaanden, daarna kan het
opgeknapt worden. Als het wijkplatform een ontmoetings/vergaderruimte wil hebben (de bouw van het nieuwe
zorg/buurtplein duurt nog zeker 1,5 jaar) dan is hier een uitgelezen mogelijkheid. In samenwerking met
Vluchtelingenwerk Nieuwegein, gemeente Nieuwegein en wijkplatform kan, na het opstellen van een
gebruikersovereenkomst, tegen betaling van gas/water/licht een multi functionele ruimte worden gecreëerd.
De naam ‘De Grote Hond (en de kleine kat)’ komt uit de hoek van de componist Diepenbrock. Naast zijn loodzware
muziek componeerde hij muziek bij een bestaand gedicht, genaamd … vandaar.
De initiatiefnemers (Joke, Onno en Shida en .Wouter Bolding???. (Vluchtelingenwerk)) hebben een plan gemaakt,
dit plan gaat naar het bestuur wpf voor het nemen van besluiten. Daarna wordt er een projectgroep opgezet om het
plan te verwezenlijken. Er wordt veel zelfwerkzaamheid gevraagd, dus klussers kunnen zich bij de initiatiefnemers
opgeven. Shida bekijkt de mogelijkheden van subsidiëring en de anderen bekijken hoe aan dit plan handen en
voeten gegeven kan worden.

3. Nalopen actielijst maart 2019 – Verplaatst naar de volgende vergadering
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Van belang zijnde ingekomen stukken:
Uitnodiging gemeente over Routekaart Energie Neutraal voor bezoek wijkplatform vergadering.
Persbericht inloopavonden hondenbeleid, uitnodiging 11 juni, locatie hondenvereniging Galecopperzoom.
Ter kennisneming door gemeenteraad vastgestelde Speelvisie 2019-2029
Aanvraag donatie uit wijkplatform budget voor het houden van een burendag Bazuinlaan.

5. Openbaar Domein – Albert Boel
6.

Een van de uitvoeringsmaatregelen van het Grondstoffeninzamelplan staat ter discussie. Zo heeft de raad niet
ingestemd met het omgekeerd inzamelen. Er is veel discussie geweest over voor- en nascheiding rond het plastic
(PMD). De raad wil het PMD laten nascheiden. Echter de capaciteit om dat te laten doen, is er nog niet bij
afvalverwerkers. Voorlopig blijft het PMD ingezameld worden via de zakken. We verwachten niet eerder dan eind
2020 meer duidelijkheid over het vervolg. Voorlopig blijft het zoals het nu is, PMD in de zakken en restafval in de
grijze kliko’s.
Vragen: Jan Willem, de subsidie op ‘groen daken’ is gestopt, komt er nog een nieuw initiatief? Victor merkt op dat
de subsidie erg laag was waardoor de kosten voor de bewoner hoog werden. Alleen bij een slecht geïsoleerd dak

leverde het nog enig rendement op. Hij raad JW aan om dit te vragen aan wethouder Marieke Schouten, zij heeft dit
in haar portefeuille.
Jan Willem, worden er nog maatregelen genomen om speeltuinen te vernieuwen en aan te passen aan de huidige
jeugd? -Albert, De afgelopen jaren was het budget soms beperkt, waardoor een speeltoestel niet altijd direct
vervangen kon worden. Hier is in 2019 verandering ingekomen. Ook is er recent een nieuwe Speelvisie vastgesteld.
Dit kan gevolgen hebben voor de speelgelegenheden (met name als vervanging aan de orde is). Als er op het gebied
van spelen vragen zijn, dan graag contact opnemen met Shida.Jan Willem, het hek van de dierenweide Kokkebogaard is vernieuwd maar er ontbreken openingen om door het hek
de dieren te aaien. Is er ook een mogelijkheid, zoals wel bij andere dierenweides, een dieren aai uurtje in te stellen
tijdens het voeren? -prima idee, we nemen dit mee voor overleg-.
Peer/Shida, De bewoners van de Carmenlaan hebben in overleg met de gemeente hun speeltuintje vernieuwd. Dit
initiatief bracht mooie veranderingen met o.a. zelfbeheer ‘van en door de buurt’.
Mirjam, op CityPlaza worden bloembakken geplaatst, door wie? -het is een initiatief voor een TV programma van
SBS wat ondersteund wordt door Wereldhave (eigenaar CityPlaza), in samenwerking met SBS6.

7. Politie – Gert van Jaarsveld
Het gehele voorjaar is het redelijk rustig geweest in de wijken van ons wijkplatform. Slechts 3 woninginbraken, dit
is relatief laag. 7 auto-inbraken, voornamelijk op de parkeerterreinen Blokhoeve zuid en bij De Middenhof. Dit
geeft ook een normaal beeld. Er zijn meer meldingen van overlast binnengekomen, vooral jeugd die zich misdraagt.
Vaak is het zo dat op die plaatsen veel zwerfvuil ontstaat, grotere prullenbakken is daar wenselijk. In het zwerfvuil
is de aanwezigheid van lachgas patronen veelvuldig. Het mag toch bekend zijn dat overmatig gebruik hiervan
schade aan de hersenen geeft. Mede door de niet geregelde verkoop en de lage kosten wordt (mis)gebruik in de hand
gewerkt. Schroom niet om bij zichtbaar gebruik hiervan te bellen. Al is het legaal, een praatje en mogelijk bezoek
aan de ouders kan veel kwaad voorkomen worden.
In de wijk Huis de Geer zal binnenkort gestart worden met een pop-up moment bij één van de teogangen van deze
wijk. De onlangs gehouden VrijMiBo, in combinatie met agenten van andere wijken, werd goed bezocht. Ook op de
social media is de (wijk)politie actief, het voorkomen van auto-inbraken is een veel voorkomend onderwerp.
Vragen:
Nika, De aanpassing van navigatie kaarten is een probleem in Blokhoeve, slecht bijgehouden up-date’s brengen
bestuurders in de war. Laatst was er een brandweer uitruk die naar Vlierhoeve moest maar kwam niet verder dan het
Eiland. -Meerdere keren per jaar up daten kan veel ergernis voorkomenVictor, Motorrijders geven vaak extra gas tussen de drempels in Blokhoeve, dit tot ergernis van de bewoners. -Op
heterdaad betrappen is lastig, hier wordt niet veel aan gedaan. Wel is er een speciaal Scooter en Motor Team die
geijkte apparatuur heeft om decibellen te meten. Advies: stap er eens op af, vaak werkt het.Kees verwoord een vraag van Gerard Elberse, bij Acapella (Diepenbrocklaan) wordt er harder gereden dan is
toegestaan (30 km/h), is plaatsing van ‘Smiley’s’ een optie? – probleem is dat dit gebied niet is ingericht op de 30
kilometer zone, verbaliserend optreden wordt vaak geseponeerd. Optreden kan na herinrichting tot 30 km zone,
maar dat kost veel geldAlbert gaat na of hier een Smiley plaatsen mogelijk is.
Frits, de handhaving in het Blokhoevepark schiet te kort, overlast gevende jeugd, auto’s in het park
(voetgangersgebied). Er zijn geen controles! – De wijkagenten zijn met de bewoners aan tafel geweest, er zijn
borden geplaatst, afspraken gemaakt om meldingen te doen! Er moet wel gemeld worden!- Shida meldt dat de
wijkboa regelmatig rond gaat, na zijn dienst tot 22.00 u gebeurt er het een en ander. De Boa’s zijn bezig met een
Boa in burgerkleding waardoor zij minder opvallen.

8. Begroting 2019
Penningmeester Victor Goulmy gaf uitleg aan de opgestelde begroting. Een door hem al eerder afgegeven
‘Winstwaarschuwing’ mondt uit tot een zeer bescheiden budget de komende jaren. Het verplicht ‘opeten’ van de
opgebouwde reserves vanwege gewijzigd subsidiebeleid waarvan de gevolgen nu zichtbaar worden. Binnen de
begroting zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd. Door al aangegane verplichtingen (o.a. Hanging Baskets) komt
het totale bedrag hoger uit dan de begroting van voorgaande jaren. De inmiddels betaalde AED’s en project
voorjaarsbloeiers wordt bekostigd uit het spaarbudget.
Zo zijn een 2-tal zaken op ‘hold’ gezet en is de wijkkrant op goedkoper papier over gegaan.
Mogelijk kan de bezorging anders georganiseerd worden, ook levert de nieuwe advertentie verkoper al succes op.

9. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.09 uur.
Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens het DB-overleg op 11 juni 2019.
K. Mulder, voorzitter

A. Visser, secretaris

Eerstvolgende vergadering in 2019, 9 juli 2019 aanvang 20.00 uur in Kookstudio Hapje en
Drankje te Nieuwegein.
Overige vergaderingen in 2019:

17 september, 20.00 uur
29 oktober, 20.00 uur
10 december, 20.00 uur (mogelijk in het NBC)

