Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

(Concept)Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 5 maart 2019
Locatie: Kookstudio Hapje en Drankje, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Khalid Loutfi, bestuurslid
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, penningmeester
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Eric Denneman, Zuilenstein
Onno van Geuns, Zuilenstein
Peter Bakker, Hoog Zandveld / AED/ EHBO
Frits Herremans, Blokhoeve
Micha Torcqué, Zuilenstein

Irma Vroegop, KOEK project
Henk van den Honing, Vrijwilligershuis
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Alaa Mahmoud, Blokhoeve sociaal
Nathalie, Blokhoeve sociaal
Peer van Halderen, Zuilenstein
Mladen Acinger, raadslid, Zuilenstein
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid VSP
Brugman- Beijen, Zuilenstein
Joyce Monsanto, Zuilenstein
Kirsten de Vries, Zuilenstein/ notuliste

1. Opening
Kees Mulder opent de vergadering.
Er volgt het gebruikelijke voorstelrondje.

2. Vrijwilligershuis Nieuwegein – spreker Henk v.d. Honing
Henk is aanwezig om een praatje te houden over het Vrijwilligershuis.
 In 2015 is het initiatief ontstaan om het Vrijwilligershuis op te zetten.
Er was/ is behoefte aan vrijwilligers er staan veel vacatures open.
 Het vrijwilligershuis draait zelf ook op vrijwilligers en is opgedeeld in 6 domeinen: zorg & welzijn, natuur &
duurzaamheid, kunst & cultuur, onderwijs & educatie en sport. Voor elk domein is er een domeinmakelaar en
het vrijwilligershuis werkt hierin samen met Movactor, Gemeente en Vitras. Vanuit deze organisaties zijn er
personen actief in de domeinen en deze staan wel op de loonlijst.
 Het vrijwilligershuis heeft een digitaal platform; https://vrijwilligershuis-nieuwegein.nl/ waarop vacatures te
vinden zijn en het is de bedoeling dat men vragen kunt stellen en eventueel ruimtes kan huren bij het
Vrijwilligershuis op de Boogstede. Er zullen ook workshops en trainingen aangeboden (kunnen) gaan worden.
 De missie van het Vrijwilligershuis is: Vrijwillige inzet zichtbaar maken.
 Anders dan voorheen zijn er nu ook vacatures voor vrijwillige (tijdelijke) klussen/ projecten.
 Het Vrijwilligershuis is nog volop in opbouw.
Na het verhaal van Henk kwamen er wat vragen:
 "Kun je gewoon binnenlopen en wat zijn de openingstijden"?
Het is de bedoeling dat de winkeltijden worden aangehouden op de Boogstede.
 "blijft er vanuit het Vrijwilligershuis contact met de vrijwilligers"?
Het Vrijwilligershuis heeft geen contact met de vrijwilligers die zich aanmelden. De vrijwilliger neemt via het
digitaal platform direct contact op met de organisatie die de vacature open heeft staan.
 "Kun je wat meer vertellen over de workshops en trainingen?"
O.a. een AED-cursus en een cursus "omgaan met Facebook" zijn geweest en/of zullen komen.

"Er is een groot tekort aan vrijwilligers, onze ervaring is dat het geen enkel zin heeft om een vacature te
plaatsen. Met name op de vorige vrijwilligersvacaturebank van Movactor".
Sommige organisaties krijgen wel "hits” Het is niet bekend waarom bepaalde organisaties of vacature
populairder zijn.
"Zijn er trends te zien"?
Het Vrijwilligershuis zit nog in de opstartfase, dus over trends is nog veel te zeggen.
"Is bekend waarop gezocht wordt in de online vacaturebank"?
Het is te zien waarop gezocht wordt.
"Zijn de Buurtpleinen betrokken"?
Dat is wel de bedoeling, hierin zijn kansen te behalen.
"Heeft het Vrijwilligershuis zelf ook nog behoefte aan vrijwilligers"?
Jazeker, vooral voor het organiseren van workshops, het bezetten van de huiskamers en verwerken van
gegevens zijn nog vrijwilligers nodig.

3. KOEK project in de wijk – spreekster Irma Vroegop
Irma Vroegop is aanwezig om te vertellen over het project Koek (Klimmen Op Eigen Kracht).
 In 2016 is in de Rijtuigenbuurt samen met de Gemeente het initiatief ontstaan voor een project: "Waar wordt je

blij van/ Wat wil je doen"? Dit was met name bedoeld voor mensen die veel thuiszitten en/ of een opstap willen
hebben naar werk of een daginvulling.
 Nu is gebleken dat het project echt werkt en dat de buurt weer leeft.
Bewoners kunnen terecht voor een praatje, koffie of klachten en samen praten ze over dromen en
toekomstplannen (onderling tussen de bewoners en nu ook nog met een talentcoach).
 In Jutphaas-Wijkersloot is sinds 3 jaar ook een KOEK project, maar dan met een rondtrekkende pipowagen in
de betreffende wijken.
 In beide wijken is er 1 KOEK Talentcoaches en er worden diverse workshops georganiseerd zoals "leren
presenteren", klankschalen en een ademhalingssessie.
Vragen vanuit de groep:
 "In welke functie zit jij (Irma)"?
Irma is een zelfstandig ondernemer en helpt de Gemeente met dit project op te zetten. Ze heeft ervaring met
community building in Nederland.
 "Zijn er raakvlakken met het Vrijwilligershuis"?
Het project lijkt er misschien wel op, maar bij KOEK draait het meer om onderlinge relaties en bewoners die
elkaar helpen en klusjes uitwisselen.
De buurt gaat het op een bepaald moment ook helemaal zelf doen, eind 2019 stopt de subsidie/ begeleiding in
de betreffende wijken.
 "Is er een agenda of schema waar de pipowagen staat"?
Per maand hopt de pipowagen door de wijk. Er is een kalender beschikbaar.
Echter komt de Pipowagen niet in Blokhoeve of Zuilenstein. Het is nu echt bedoeld voor de wijkbewoners van
de Rijtuigenbuurt en Jutphaas/ Wijkersloot.
 "De subsidie eindigt eind 2019 in de Rijtuigenbuurt, blijft het project wel langer in Nieuwegein"?
Wellicht gaat er ook in andere wijken een KOEK project opgestart worden.
 "Is het project in Nieuwegein online te volgen"?
Er is een Facebookpagina in opbouw en men kan zijn/ haar e-mailadres achterlaten bij de Talentcoaches.
 "Is het project net zoiets als Nextdoor"?
Nextdoor is een sociaal digitaal platform en is toch wel heel anders. "Elkaar zien" heeft toegevoegde waarde.
Het gaat bij KOEK echt om een praatje, maatje of het uitwisselen van ideeën.

4. AED’s In de wijken – spreker Peter Bakker
Peter was aanwezig voor een update over de AED's;
 Voor onze wijken zijn de AED's en bijbehorende kasten besteld. Echter zijn de AED's op. Eind maart zullen ze
alsnog geleverd worden.
 Er zijn nog geen ophang locaties voor alle 5 de AED's bekend. Er is wel al een plan gemaakt met waar de
AED's ongeveer zullen komen te hangen. Er dient een AED beschikbaar te zijn in een straal van 500 meter.
 Er zullen 3 AED's in Zuilenstein komen, 1 in Huize de Geer en 1 in Blokhoeve.
 Eind maart vindt er een gesprek plaats over een mogelijke app/ kaart waarin de juiste locaties van AED's in
Nieuwegein zichtbaar zullen zijn.
 Er komen/ zijn in Nieuwegein 40 AED's waarvan er 28 stuks 24 uur per dag beschikbaar zijn.

 Als er wijken zijn die trainingen willen organiseren, dan biedt Peter zich aan om hierbij te ondersteunen.
 Er is ook gesproken met organisaties die een AED hebben, om deze voor de buurt openbaar beschikbaar te

stellen. Een kast kost ongeveer 400 á 500 euro.
 De AED training bij de Gemeente is niet door gegaan. Dit i.v.m. miscommunicatie wat betreft het

aanmeldingsproces. Bij een nieuwe training zal Peter de aanmeldingen beheren/ registreren.

5. Sport Event in park Kokkeboogaard – spreker Micha Torcqué
Sportplein Zuilenstein is 4/ 5 maanden geleden op vrijwillige basis opgestart door Micha, Nick en Nienke uit
Zuilenstein. Park Kokkebogaard biedt kansen en mogelijkheden voor buitensport en het basketbalveldje is toe aan
een upgrade. Het idee speelt om er een hardlooproute en (hufterproof) urban apparaten (faciliteiten gebruikmakend
van eigen gewicht) neer te gaan zetten.
Op 27 april organiseert Sportplein Zuilenstein tijdens de kleedjesmarkt in het park Kokkebogaard een
Mobstacle. Dit is een opblaasbare hindernisbaan. Het doel van dit event om draagvlak te creëren voor vaste
buitensportfaciliteiten in het park. Er zal ook een sportbegeleider die dag aanwezig zijn.
Er is een Facebookpagina waar alles op gevolgd kan worden.
Mocht het park deze faciliteiten krijgen, dan zal er af en toe een evenement georganiseerd worden en kan er
gratis gebruik worden gemaakt van de hardlooproute en apparaten.
Er is een vergunning voor 27 april en er zal die dag handtekeningen worden opgehaald voor een mogelijk
vervolg voor de bouw van de buitensportfaciliteiten in het park. De gemeente staat zeker open voor het project.
In de Wijkkrant zal er een stukje over de Mobstacle op 27 april komen te staan.

6. Pauze (in de pauze vertrekken de sprekers)
7. Mededelingen:
A: financieel stuk
B: van belang zijnde ingekomen stukken
Er is een subsidie aanvraag t.w.v. 500 euro gedaan door Sportplein Zuilenstein aan het Wijkplatform. Er is geen
bezwaar vanuit de groep en de subsidie is door het bestuur toegewezen.

8. Overleg over aanpak en opzet bewonersoverleg op 2 of 9 april
In de vorige vergadering is voorgesteld om een bewonersoverleg te gaan organiseren omdat o.a. een groot deel
van het bestuur wilt opstappen, het Wijkplatform slecht zichtbaar is geweest en er vragen en opmerkingen zijn
gekomen over het bestaansrecht en nut van het Wijkplatform. In dit overleg is het de bedoeling om een datum,
vorm en doel van de bijeenkomst te bepalen.
Over dit punt is onderling tijdens de vergadering overlegd en het volgende is voorgesteld/ bedacht:
 De voorgestelde data zijn dinsdag 2 of dinsdag 9 april. De voorkeur gaat naar dinsdag 9 april i.v.m. een langere










voorbereidingstijd.
Shida zal scholen gaan benaderen om een locatie te regelen voor 9 april.
De bijeenkomst zal niet worden gecombineerd met het overleg van de raadsleden.
Mogelijke onderwerpen zijn: promotie Wijkplatform, bewoners kunnen tips en klachten ventileren, draagvlak peilen
van bewoners (is er nog wel behoefte aan een Wijkplatform?).
Het idee wordt geopperd om aan bewoners uitte dragen: we hebben een potje met geld voor goede buurtinitiatieven,
help ons aan ideeën om dit te besteden.
Shida verteld dat ieder Wijkplatform in Nieuwegein een eigen stichting heeft en dat elk Wijkplatform hier een
andere invulling aan geeft.
In onze wijken zijn er ook minder "doeners" dan de andere wijken in Nieuwegein.
Het idee is er om van de bijeenkomst geen vergadering te maken, maar meer een informatieve avond.
Onno stelt zich beschikbaar om de bijeenkomst te organiseren en is gevraagd als dagvoorzitter. Shida, Khalid en
Joyce zullen hem gaan ondersteunen. Zij zullen ook de invulling en planning gaan bedenken.
Er zal een flyer worden gemaakt en verspreid om wijkbewoners uit te nodigen voor de bijeenkomst.

9. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.39 uur.

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens het DB-overleg op 14 mei 2019.
K. Mulder, voorzitter

A. Visser, secretaris

Eerstvolgende vergadering in 2019, 28 mei 2019 aanvang 20.00 uur in Kookstudio Hapje en
Drankje te Nieuwegein.
Overige vergaderingen in 2019:
9 juli, 20.00 uur
17 september, 20.00 uur
29 oktober, 20.00 uur
10 december, 20.00 uur (mogelijk in het NBC)

