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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 10 maart 2014
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Janine Lubberding, Zuilenstein, voorzitter
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris
Khalid Loutfi, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Peter Snoeren, wijkwethouder gemeente
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Kees de Bruin, gemeente Nieuwegein
Marja Fokker, gemeente Nieuwegein
Ingrid de Vries, raadslid D66

Onno van Geuns, Zuilenstein, wijkkrant
Joke Kanis, Zuilenstein, wijkkrant
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Anna-Lise Röben, Zuilenstein
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Xander Bouwens, Blokhoeve
Henny Molenaar, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1. Opening
De voorzitter, Janine Lubberding, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering d.d. 27 januari 2015:
Geen aanmerkingen of toevoegingen. Hiermee is het verslag vastgesteld.
3.
•
•
•

•
•
4.
•

•

Mededelingen en ingekomen stukken
Janine vertelt dat zij een uitnodiging heeft gekregen voor een pub-quiz in Vreeswijk op 20 maart om 20.00 uur. Ons wijkplatform is gevraagd om een afvaardiging te sturen om deel te nemen. Anna-Lise heeft hier wel belangstelling voor. Uiteraard gaat zij niet alleen.
Op 30 mei wordt er een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Wij willen daar als wijkplatform een standje hebben en verdeeld
over de dag met acht mensen daar staan om over ons werk te vertellen.
De gemeente heeft een oproep gedaan om mee te praten over de inrichting van park Oudegein. Op 19 maart a.s. zal er
daarover een bijeenkomst plaatsvinden. Er zijn delen in het park die niet intensief gebruikt worden. Het Natuurkwartier en
MEC trekken genoeg bewoners, maar men wil Nieuwegeiners hierbij nog meer betrekken. Janine heeft daarvan ook documenten. Als je haar ernaar vraagt kan zij je die toesturen. Xander weet nog niet zeker of hij gaat, maar als hij gaat dan doet
hij dat ook namens het wijkplatform.
Onno wil graag een paar foto’s maken vanavond van deze vergadering voor de wijkkrant en vraagt of iemand daar bezwaar
tegen heeft. Dit blijkt niet het geval.
Janine vertelt dat Joke Kanis nieuw bij de redactie is en hier ook aanwezig. Zij heet haar van harte welkom.
Beheer / Kees de Bruin
BEELDBESTEKKEN
Marja Fokker vertelt dat zij een van de toezichthouders is van beeldbestekken. Zij doet dit werk ondermeer in onze wijken.
Er zijn verschillende beheergroepen zoals bomen, sierheesters, straatmeubilair en dergelijke. Zij heeft tekeningen waarop
staat aangegeven welke soort beplantingen overal staan. Deze tekeningen kunnen misschien beschikbaar gemaakt worden
via de site van de gemeente.
Er is één directievoerder, die eindverantwoordelijke is en zo nodig beslissingen kan nemen over extra werk. Er zijn vier
toezichthouders die in hun wijken kijken of de aannemers hun werk goed verrichten. Zij schouwen allerlei zaken die belangrijk zijn. De toezichthouders gaan ook tussendoor kijken of zaken wel kloppen; meldingen van bewoners nemen zij ook mee
en als er problemen spelen krijgen de aannemers een vastgestelde tijd om het op te lossen. Met ingang van 1 januari 2015
is alles nieuw aanbesteed. In onze wijken blijft dezelfde aannemer werkzaam als hiervoor. Vooruitlopend op wetgeving
hierover vindt geen chemische onkruidbestrijding meer plaats op de harde oppervlakken in Nieuwegein. De ruwe bermen
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werden voorheen twee keer per jaar gemaaid; nu wordt dat één keer per jaar. De eerste meter vanaf de weg wordt tien
keer per jaar gemaaid.
•
Marja vertelt dat de gemeente gaat samenwerken met het Hoogheemraadschap voor de watergangen, namelijk voor de
schoonmaak daarvan. Mogelijk gaat dit betekenen dat de watergangen in het vervolg één keer per jaar worden schoongemaakt (aan het einde van het jaar) in plaats van (tot nu toe) twee keer per jaar.
•
Als mensen iets zien dat niet klopt, kunnen ze 14030 bellen. De opzichter gaat altijd kijken en er – mogelijk - iets aan doen.
Janine vraagt zich af of de gemeente iets doet aan wilde bloemen in verband met vlinders, bijen en dergelijke. Marja vertelt
dat inzaaien niet helpt omdat je dan de beplanting er eerst af moet schrapen en daarna moet inzaaien. Zo’n operatie is
duur. Kees voegt daar aan toe dat de grondsoort bepaalt wat ergens gaat groeien. De sterkste soorten overleven in het
wild. Peter vertelt dat het IVN bekijkt of er in het natuurkwartier een vlindertuin aangelegd kan worden. Dit zou gefinancierd worden met een subsidie van de postcodeloterij.
•
Janine vraagt of er in onze wijken ook een ooievaarsnest kan komen. Kees vertelt dat hij ons daar graag mee wil helpen. Hij
weet waarop gelet moet worden om zoiets aan te leggen. Hij adviseert om de mogelijkheden te (onder)zoeken. Zo’n paal
kost ongeveer € 1.800,- om te plaatsen.
•
Victor zag in een nieuw gedeelte in Blokhoeve in het gras ineens krokussen naar boven komen. Hij vraagt of dat ook verderop in de wijk kan komen. Marja vertelt dat er de laatste tijd geen bollen meer geplant zijn en er komen ook geen nieuwe
bollen meer. Melanie vertelt dat er ook mensen zijn die zelf het onderhoud doen van een deel van een wijk.
PROJECTEN
•
Kees heeft de stukken op papier gezet over de drie wijken. Deze stukken komen ook digitaal beschikbaar. Hij deelt een
kaartje op A4 uit waarop de projecten voor 2015 zichtbaar zijn. Deze projecten worden dit jaar in onze wijken uitgevoerd.
Over de volgorde van de werkzaamheden is niets te zeggen.
•
In Zuilenstein worden alle verkeersborden die niet genoeg meer reflecteren vervangen. Kees legt uit dat elk wijk hiermee
aan de beurt komt.
•
De gehele Buxtehudelaan wordt van een nieuwe toplaag voorzien.
•
De verkeersregelinstallatie bij de blauwe brug wordt vervangen voor een met ledverlichting. Daarnaast komen er daar lussen om te registreren hoeveel verkeer er overheen gaat. Kees legt in dat kader uit dat alle bruggen worden geregeld vanuit
één punt. Met camera’s worden de verkeersstromen in de gaten gehouden, zodat de brug open kan op een ‘gunstig’ moment.
•
De Van Heukelumstraat wordt herstraat vanaf de Buxtehudelaan tot en met de kerk. Het andere deel van die straat wordt
nog niet gedaan omdat er misschien gebouwd gaat worden dit jaar.
•
De Manonsingel wordt met nieuw materiaal herstraat.
•
De rode stippen zijn gegevens over speelplaatsen. Deze toestellen zijn economisch afgeschreven (10 jaar of ouder). Kees
vertelt dat tijdens controles wordt bekeken of ze nog veilig gebruikt kunnen worden. Als een speeltoestel vervangen moet
worden schrijft men de bewoners in de straat hierover aan en in goed overleg met hen wordt besloten wat men wil hebben.
•
Op Blokhoeve is men bezig met werkzaamheden aan de grote parkeerplaats. De gasleiding wordt vervangen en er komt
nieuwe bestrating.
•
De verharding van het pad rond de atletiekbaan voldoet niet. Men heeft onderzocht welke asfaltsoort daar past. Er komt
een nieuwe asfalt laag op die goed beheerbaar en bruikbaar is. Er komt nog een buurtbericht over, aldus Melanie. Frits
vraagt of er dan weer niet teveel brommers overheen kunnen. Melanie zegt dat welke verharding je ook kiest, dat er misbruik van wordt gemaakt. In dat geval moet je er melding van maken bij de politie.
•
Nika voetbalde vandaag met zijn zoon in het buurtpark. Er zitten echt gaten in, zodat dat geen plezier is. Kees vertelt dat er
meer klachten over waren. Dat veld wordt in het voorjaar gefreesd en opnieuw ingezaaid.
•
Het fietspad aan de Elzenhoeve zal vóór de zomer aangelegd zijn.
•
Joke vraagt naar de chicane in het fietspad vlak na het Shell station. Daar liggen nog steeds betonblokken en dat is gevaarlijk. Kees belooft het mee te nemen, maar hij adviseert om dergelijke zaken voortaan via de servicelijn te melden. Volgende
keer zal er aandacht zijn voor wat onder beheer valt en wat projecten inhouden.
•
De Taludweg wordt geasfalteerd en richting Utrecht wordt vóór de brug de verkeersinstallatie vervangen.
•
Hennie Molenaar vertelt dat er langs de Taludweg een haag is die te veel zicht wegneemt op het verkeer van de Taludweg.
Dit is vooral gevaarlijk als de stoplichten niet werken. Kees neemt het mee.
•
In Huis de Geer gebeurt als project niets dit jaar.
•
Er wordt gevraagd of er niet heel veel mensen met pasjes zijn die door de bussluis kunnen. Kees vertelt dat hij niet weet
wie deze pasjes uitgeeft en aan wie. Hij belooft dat hij gaat uitzoeken hoe dit in zijn werk gaat en komt hierop nog terug.
•
Kees en Marja verlaten de vergadering.
CITYTEC
•
Vanavond zou Gijs Koppens van de gemeente hier zijn om één en ander te vertellen over Citytec. Hij heeft via Melanie
laten weten dat hij niet kan komen wegens ziekte. Janine vertelt over dit onderwerp dat de gemeente Nieuwegein van plan
is om met ingang van 2015 zelf het onderhoud aan de openbare verlichting te gaan doen. Een deel van de lichtmasten (met
name die langs de doorgaande wegen) wordt voorzien van intelligente verlichting. In de masten komt een kleine zender/ontvanger, die vertelt wat de status van het armatuur is en ook of het armatuur binnenkort stuk gaat. Op deze manier
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•

5.
•
•
•
•

kan de gemeente de volledige controle krijgen over de openbare verlichting en alle gegevens die daar uit komen. De nieuwe openbare verlichting is minder gevoelig voor storingen en als deze er wél zijn worden ze direct opgemerkt. Dit draagt
dan weer bij aan de sociale en verkeersveiligheid.
De komende 10 jaar wil de gemeente lichtmasten vernieuwen en verduurzamen. 9000 armaturen (lampen) worden vervangen door LED verlichting en 1500 masten worden vervangen. Dit past binnen de doelstellingen van het energieakkoord,
waarin staat dat de gemeenten in 2020 20% en in 2030 50% moet besparen. In 2020 moet ook 40% van de openbare verlichting voorzien zijn van slim Energiemanagement.
Vanaf 2015 wordt telkens een wijk voorzien van nieuwe openbare verlichting. De wijk Zuilenstein is in 2015 aan de beurt .
De gemeente vraagt bewoners die interesse hebben in en ideeën over de openbare verlichting in hun wijk om een “rondje
openbare verlichting” te maken zodat opmerkingen daarover meegenomen kunnen worden tijdens de werkzaamheden.
Onno geeft aan hiervoor belangstelling te hebben. Janine vraagt ook aan bewoners die hier nu niet aanwezig zijn via de email of er nog meer belangstelling is voor een dergelijk rondje. (opgave via bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl)
Als je hierover vragen hebt, kun je ze mailen naar Melanie. Bekeken wordt of Gijs Koppens een keer tijdens een vergadering
daarover nog kan komen spreken.
Financiën / penningmeester
Victor legt één en ander uit over de inkomsten en uitgaven van het platform. De bijdrage van de gemeente is gekort op het
communicatiebudget. De wijkkrant heeft inkomsten uit advertenties en die zullen naar alle waarschijnlijkheid meer worden. De kosten voor de bomen van Blokhoeve waren hoog en verder is verleden jaar een nestschommel aangeschaft.
Dit jaar starten we met hanging baskets. We gaan deze uittesten en kijken of we de jaren daarop daarmee verder gaan.
Op een vraag of het platform nog reserves heeft antwoordt Victor bevestigend.
Victor vertelt dat hij een verklaring heeft van de kascontrolecommissie dat alles in orde is. Voor volgend jaar gaat Peer door
als lid van de kascontrolecommissie en Michiel gaat als tweede lid mee.

6.
•

Stemmen over aanvraag bloembak Blokhoeve
Janine vertelt dat in Blokhoeve een situatie bestaat op de Hogerhoeve waarbij een stoep gebruikt wordt als parkeerplaats.
Xander kwam met het voorstel dat men daar een bloembak wil plaatsen die de bewoners zelf gaan onderhouden. Dat is
een mooi initiatief en men geeft hem daarvoor een compliment. De gemeente plaatst hem met aarde. Wij betalen die
plaatsing van de bloembak plus 10% meer en dan onderhoudt de gemeente hem als er schades aan zijn of als er ander onderhoud nodig is. De vergadering gaat hiermee akkoord.

7.

Status projecten en werkgroepen
WIJKKRANT
Joke vraagt aan Melanie onder welke wijk de woningen horen die laatst opgeleverd zijn tussen De Voltreffer en de Structuurbaan. Zij heeft daar mensen geïnterviewd voor de wijkkrant. Het antwoord op die vraag is dat dat nog niet helemaal
duidelijk is.
Onno presenteert zijn ‘advertentie kosten kaart’. Hierop staan de maten van te plaatsen advertenties en de kosten voor
het plaatsen van advertenties in de wijkkrant. Het ziet er overzichtelijk en professioneel uit. Complimenten en dank voor
het werk!
STATUS
Het bestuur heeft laatst een oproep de wijk ingestuurd voor het uitvoeren van een aantal activiteiten. Hopelijk komen er
nog enthousiaste reacties. We moeten het met z’n allen doen!
Een voorbeeld van zo’n activiteit is de wijkschouw. Dan ga je met een aantal bewoners van een wijk kritisch door de wijk
met de vraag welke punten er te verbeteren zijn. Daar komen punten uit en vanuit de gemeente wordt teruggekoppeld wat
er zoal aan gedaan kan worden. Je kunt werken aan de hand van één thema of je kunt het breder zien met verschillende
aandachtsgebieden. Eigenlijk gaat het om de betrokkenheid van de bewoners.
Anna-Lise ziet wel wat in de organisatie van een zomerfeest.
Janine is naar een bijeenkomst geweest over de toekomst van het vrijwilligerswerk in Phoenix. Zij heeft daar haar zorg
uitgesproken dat er mogelijk door vrijwilligers overlappend werk gedaan wordt. Omdat de inzet van vrijwilligers kostbaar is
(niet in geld maar in sociale waarde!) moeten we zuinig op ze zijn. Daarom is het goed dat in kaart gebracht wordt wíe wát
doet op het gebied van vrijwilligerswerk.
Na enige discussie tussen de aanwezigen komt de vraag naar voren wat eigenlijk de behoefte is van bewoners aan activiteiten en de uitvoering ervan? De activiteiten die ontplooid worden komen vaak van mensen die al veel vrijwilligerswerk
doen. Nika vraagt ter relativering of het erg is om het niet te doen.
Janine vertelt dat er een enquête geweest is waaruit feedback kwam dat mensen wel behoefte hadden aan activiteiten.
Toen zijn er ook veel e-mailadressen ontvangen van geïnteresseerde buurtbewoners.

•
•

•
•

•
•

•
•

8.
•
•

Rondvraag(je) langs de wijken
Michiel vertelt dat het water achter zijn achtertuin verbreed is. Fantastisch. Er komt nu ook meer belangstelling voor de
woningen op Blokhoeve.
Hennie wil zijn complimenten geven aan de politie die actief aanwezig zijn in (en om het park van) Blokhoeve.
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•
•

Frits wil graag aandacht voor het verkeer over de Middelhoeve. Hij vraagt of de drempel verhoogd kan worden omdat men
er hard scheurt. Melanie vertelt dat men in het verleden veel metingen heeft gedaan en dat de snelheid daarbij eigenlijk
wel meeviel. De opmerking neemt zij mee.
Ton is aangesproken door een straatbewoner. Er is een kledingcontainer verplaatst en de bewoner die er nu op uitkijkt
vindt dat een vervelend gezicht. De bewoner vraagt om een houten stellinkje eromheen. Melanie antwoordt dat hij wel
herkenbaar moet zijn als kledingcontainer. Men heeft nu een plekje gekozen waarbij zo min mogelijk mensen er last van
hebben. De klacht kan bij de gemeente worden doorgegeven (telefoonnummer 14030).

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 21 april 2015
Rest van het jaar:
Op de DINSDAGEN: 2 juni 2015
7 juli 2015
8 september 2015
27 oktober 2015
15 december 2015 (eindejaarsvergadering)

