Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de bewonersvergadering van het wijkplatform ZHGB van 9 juli 2019
Locatie: Kookstudio Hapje en Drankje, aanvang 20.00 uur

Aanwezig:
Kees Mulder, aftredend voorzitter, Zuilenstein
Khalid Loutfi, bestuurslid, Zuilenstein
Ton Visser, secretaris, Blokhoeve
Victor Goulmy, penningmeester, Blokhoeve
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Hans Adriani, wijkwethouder
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Onno van Geuns, Zuilenstein
Joke Buis, aantredend voorzitter, Huis de Geer
John Wisselo, Zuilenstein
Ellen Wisselo, Zuilenstein

Ria Niamut, Zuilenstein
Frits Herremans, Blokhoeve
Peer van Halderen, Zuilenstein
Mladen Acinger, raadslid, Zuilenstein
Theo Kersbergen, Blokhoeve
Joyce Monsanto, Zuilenstein
Kirsten de Vries, Zuilenstein/ notuliste
Jap van Nuijs, MultiCultidag
Ellen Hazebroek, Multicultidag
Raymond Peters, Zuilenstein
Gert Jan Veldhuizen, Zuilenstein
Herman Beeuwkes, Zuilenstein

Afmelding: Albert Boel en Martien & Esther Jonker
1. Opening
Kees Mulder opent de vergadering.
Er volgt het gebruikelijke voorstelrondje.
De agenda is iets aangepast.
2. Rondvraag langs de wijken
Zuilenstein
 Mirjam: Het groen blijft een ramp, waarom worden het opschot (onderkant van de bomen) en de
struiken niet (goed) gesnoeid? Nika beaamt dit en voegt toe dat dit voor heel Nieuwegein geldt.
Shida verteld dat dit een breed probleem is en dat er maaiachterstanden zijn. Voorheen is er ook meer
gemaaid dan was gepland. Op sommige plekken is bewust "ruw gras" gepland.
Hans gaat meteen bij het Openbaar Domein informeren waar het aan ligt. Wellicht ligt het aan de
nieuwe aanbesteding? Hij komt er spoedig op terug. Ook nodigt hij iemand van groenvoorziening
voor de volgende vergadering uit.
 Ria: Er zijn problemen met ouders van de school nabij de Carillonlaan / Lohengrinhof. Er wordt
veelvuldig fout geparkeerd. Shida zal handhaving vragen om meer te controleren in het gehele gebied.
 Mirjam geeft een compliment: De plantenbakken staan er heel mooi bij!
 John: betreffende het Mozartplantsoen: "De school aldaar lijkt steeds meer park in te pikken. Kan dit
zomaar"? Shida licht toe dat de voetbaalkooi een initiatief is van de leerlingenraad. Dit is i.o.m. de
Gemeente goedgekeurd. Er is overlegd met de bewoners, maar dit blijkt niet bij iedereen te zijn
gebeurd. Echter mag iedereen gebruik maken van de voetbalkooi.
 Raymond: Er wordt veel te hard gereden op de Diepenbrocklaan. ook door bussen. Hans gaat dit
oppakken met UOV.

Blokhoeve
 Nika: Het probleem met de drempels is getackeld. Deze waren na de regenval gezakt. Shida heeft de
melding gehad en heeft de toezichthouder ingeschakeld. Het lijkt mee te vallen en ze gaan het testen.
 Nika: De "sinkhole" is snel opgelost, binnen 1 week.
 Theo: Er is 1 plantenbak opgeblazen. Dit is gemeld.
 Nika is bezig met de AED's. De Middelhoeve heeft nu een plek waar een AED gaat komen. Bewoners
moeten geïnstrueerd gaan worden. Er is alleen nog niemand in de werkgroep die dit op heeft gepakt.
Er zijn wel al cursussen geweest en er gaan er nog een aantal komen.
Huize de Geer
 Ellen geeft een compliment over het midzomerfeest. Het was fantastisch geregeld en er waren 40
mensen waaronder 20 kinderen.
 Herinrichting grasveld: Shida heeft de plannen toegelicht aan de bewoners.
3. Mededelingen en ingekomen stukken: (punt "Nalopen actielijst wordt volgende vergadering opgepakt)
 Initiatiefnemers van de routekaart energie neutraal 2040 doen beroep op alle wijkplatforms en willen
volgende vergadering langskomen om het project meer bekendheid te geven.
 Jaimy vd Veeken van Movactor wenst ons in een persbericht een fijne zomer en benadrukt dat er op
de website van Movactor een zomerprogramma te vinden is "Vier de zomer". Peer heeft dit bericht op
de FaceBook pagina geplaatst.
 Het feest in Blokhoeve op 13 juli van Nieuwegein Sociaal is uitgesteld tot nader te melden datum.
 Er zijn 2 donatieverzoeken binnengekomen; 1 van de Buurtcamping en 1 voor een straatfeest in de
Vlierhoeve. Beide zijn niet 3 maanden van tevoren ingediend en het donatiepotje is leeg.
Shida vindt dit heel positief, want dat betekent dat er veel gebeurt in de wijken.
Nika vraagt of er ook controle is. Dit is er. Na het evenement moet er verantwoording komen en men
krijgt het geld pas na afloop.
Hans vult aan dat het niet zo is dat GeinsGeluk alleen donaties geeft als de wijkplatforms dat ook
doen. GeinsGeluk verdubbelt onder voorwaarden de middelen die initiatiefnemers zelf bij elkaar
brengen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door donaties van wijkplatforms.
4. Imagine Multi Culti dag (ipv Openbaar Domein)
Jap en Ellen zijn tijdens de vergadering aanwezig om de Multi Culti dag toe te lichten. Het is de 2e
keer dat dit evenement wordt georganiseerd in Galecop. Er waren vorig jaar 700 bezoekers
onderverdeeld in zo'n 25 verschillende culturen. Er was veel animo voor nog een editie, dus deze gaat
er komen op zaterdag 7 september a.s. van 11.00 - 23.00 uur. De bedoeling is om mensen uit diverse
culturen samen te brengen.
De petanquevereniging heeft voor de komende 5 jaar hun terrein beschikbaar gesteld.
Jap en Ellen hebben wat vragen aan de wijkbewoners:
- Zijn er ondernemers of kunstenaars die een marktkraam op de dag willen huren? Of kennen wij deze
mensen?
- Willen er mensen posters ophangen van het event?
- Kan het Wijkplatform Zuilenstein een donatie doen?
De Imagine Multi Cultidag heeft een culturele Anbi status en er gaat een eigen bier gebrouwen worden. Dela is
de hoofdsponsor van het event. Bezoekers hebben voor 5 euro toegang tot het event.
5. Project de Groote Hond
Joke: Er is een houten gebouwtje op de Diepenbrocklaan dan in gebruik genomen mag worden voor ongeveer
2 jaar (totdat het gesloopt wordt). De wijk mag dit gebouw gaan gebruiken omdat er geen buurthuis is in de
wijken.
Het plan is er om een plek te creëren waar buurtbewoners samen kunnen komen om te praten, samen te komen
en wat te drinken. Ook kunnen er workshops worden gegeven en mogelijk kunnen de vergaderingen van het
Wijkplatform hier ook gaan plaatsvinden.
Het is nog niet bekend wie de eigenaar wordt van dit project. En in juli/ augustus wordt eerst het asbest
verwijderd.
Hulp is zeer welkom. Evenals klussers.

De locatie "Hapje en drankje" van de Plus gaat weg, want de supermarkt gaat deze ruimte gebruiken voor
uitbreiding. Mogelijk is het gebouw van project Groote Hond dus een mooi tijdelijk alternatief voor de
vergaderingen van het Wijkplatform..

6. Kascontrole Boekhouding
Victor verteld dat er een kascommissie is. Dit zijn Onno en Herman. Zij gaan binnenkort samen zitten om de
boekhouding over 2018 te controleren.
7. Overdracht voorzitterschap
Kees is tijdens deze vergadering voor de laatste keer voorzitter geweest. Hij heeft dit de afgelopen 3 jaar met
veel plezier gedaan en draagt het voorzitterschap nu over aan Joke.
8. Afscheid Kees
Victor neemt het woord: Hij is heel blij dat Kees de afgelopen 3 jaar de taak van voorzitter op zich heeft
genomen. Hij bedankt Kees namens het bestuur en de bewoners en er wordt een cadeau overhandigd.
9. Rondvraag
 Hans: Terwijl de vergadering werd gehouden heeft Hans al terugkoppeling gekregen van het Openbaar Domein
over de groenvoorziening. Het blijkt dat er een nieuwe aannemer is die het onderhoud nog niet helemaal in de
vingers heeft. Er gaat spoedig een overleg plaatsvinden.
 Mirjam: Wat gebeurt er met de Nijntjetegels? Shida zegt dat deze voor komend schooljaar allemaal worden
vervangen.
 Ramon vraagt waarom er draden op de weg gespannen worden. Dit wordt gedaan voor het tellen van het aantal
passerende auto's.
 Onno: Wie heeft er nog Kopij voor de Wijkkrant? Dit kan worden ingeleverd.
 John vraagt wat het beleid is van zonnepanelen vs bomen. Hans informeert John hier persoonlijk over.
 Shida: Er was vorige vergadering een vraag van een bewoner over een mogelijk aaiuurtje bij de dierenweide
aan de Kokkeboogaard. Er zijn zeker mogelijkheden, maar men doet wel een oproep aan wijkbewoners om
hierbij vrijwillig te helpen om dit mogelijk te maken.
10. Sluiting vergadering
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 21:54 uur.
Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens het DB-overleg op 4 september 2019.
J.D.W.E. Buis, voorzitter

A. Visser, secretaris

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

