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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 11 juli 2013
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.
Aanwezig
Janine Lubberding, voorzitter, Zuilenstein
Ton Bouwman, notulist, Batau-Zuid
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Mel Schijf, politie
Harry Jansen, Zuilenstein
Victor Goulmy, penningmeester, Blokhoeve
Hans Reusch, (wijk-)wethouder
Khalid Loutfi, Zuilenstein
Melanie Gitz, wijkmanager, nieuwkomend
Martijn Flinterman, Zuilenstein, HdG
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Marian van Kleinwee, Zuilenstein
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Mart v.d. Linden, Zuilenstein
Erna Kotkamp, GroenLinks
Onno van Geuns, Blokhoeve
Afmeldingen
John Houtzager, CDA Nieuwegein

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER, met het doornemen van de lijst aan- en afwezigen (zie hierboven) en de melding dat de
notulen voortaan met minder kwinkslagen zullen worden opgemaakt (vanuit de veronderstelling dat het professionele karakter
daardoor zou kunnen worden aangetast).
2. NOTULEN VERGADERING 30 MEI J.L.
De notulen van 30 mei 2013 worden ongewijzigd vastgesteld, met de opmerking van Victor over eventuele snelheidsbeperking
op de Jutphasebrug die na enkele tragische ongelukken niet in vergetelheid mag raken.
3. MEDEDELINGEN
Inventarisatie van voor-/tegenstanders van de koopzondagen leverde behoorlijk wat reacties op, met een meerderheid vóór
verruiming van het aantal -zondagen.
E-mail-adressen: Khalid komt hier bijpunt Werkgroep later op terug.
Historisch Jutphaas is nog steeds in afwachting van de rechtspraak hieromtrent.
4. POLITIE
Wijkagent Gert stelt Mel Schijf voor aan de groep, die zich projectmatig met de auto-inbraken in Blokhoeve bezighoudt, e.e.a.
als eindproject van zijn 4-jarige opleiding. Mel stelt dat er inderdaad een stijging gesignaleerd werd op het gebied Blokhoeve,
met concentratie op het terrein bij NBC. Vervolgens wordt – na zijn verzoek om suggesties – gediscussieerd over wat zoal
gedaan kan worden het aantal inbraken te reduceren. Een suggesties van de politie blijft hangen: afsluiting van de doorgaande
route zou veel effect kunnen hebben, echter blijft de nonchalance van de gemiddelde automobilist die te gemakkelijk kostbare
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spullen in zijn/haar auto laat, wel vrágen om moeilijkheden. Een meer constante bewaking van het parkeerterrein, door wie
dan ook, zou het aantal inbraken wellicht zelfs tot nul kunnen reduceren.
Verder meldt de politie dat het zeer rustig blijft in onze wijken, hoewel de zomer wél voor wat meer inbraken of pogingen
daartoe zal uitnodigen door openstaande ramen en deuren. Waarschuwingen aan het publiek, ook via Twitter, kunnen helpen
mensen meer attent te maken op eigen en andermans woningen.
Het “aanhangwagenprobleem” in componistenbuurt blijkt grotendeels te zijn opgelost, met name door aandacht van Stadstoezicht.
Verder reageert Hans Reusch – onze “reizende wethouder” (LET OP, DIT IS GEEN KWINKSLAG) - op het probleem van het overvoeren van vogels door een stel bewoners, die daardoor de nodige vervuiling en overlast veroorzaken. Hans meldt dat er contact is opgenomen met betrokkenen, maar dat dit nog niet tot echte verbetering heeft geleid. Wettelijk zijn er echter zeer
weinig mogelijkheden hiertegen iets te doen.
Mirjam stipt een probleem aan van auto’s (of één auto) die zich herhaaldelijk door het buurtpark Zuilenstein beweegt. Dit is
een punt voor de Servicelijn (of 112 bij directe constatering). Bij betrokken instanties is dit probleem tot nu toe niet bekend,
maar dat komt volgens Mirjam door het gegeven dat er doorgaans niet goed op dit soort meldingen zou worden gereageerd.
Mirjam wordt toch aangeraden ofwel de bewoners de servicelijn te laten bellen, ofwel dit dan zelf te doen.
5. PROJECTEN EN WERKGROEPEN
Nr. 1 a: Communicatie en PR
Khalid doet verslag van de voortgang in de ontwikkeling van de website en e-mailadressen van diverse werkgroepen. Er is een
nieuwe domeinnaam geregistreerd: www.wijzijnelkaarsburen.nl die met enthousiasme door de groep wordt ontvangen. Daaronder worden diverse mailboxen ingericht met (uiteraard info als eerste, maar ook bestuur, pennigmeester, projecten(namen), sponsoring, secretaris, redactie, webmaster en niet in de laatste plaats: vrijwilligers@wijzijnelkaarsburen.nl
Antwoord op de vraag of e.e.a. nog vóór de vakantie zijn beslag kan krijgen, is er nog niet.
Verder wordt van gedachten gewisseld over hoe andere wijkplatforms hun PR en communicatie aanpakken: Galecop werkt
bijvoorbeeld veel met Facebook. Voor ons iets om daarover óók na te denken, alsmede over Twitter.
Over de wijkkrant, waarover eenieder het eens is dat dat een papieren uiting moet worden (volgens de wethouder wel iets van
de vorige eeuw), wordt besproken hoe vaak en met welke inhoud die moet verschijnen. Diverse ideeën worden geopperd,
maar als belangrijkste komt naar voren dat er voldoende teksten worden aangeleverd, met name door de werkgroepen maar
ook individuele platformleden. Groen-en-rijp door elkaar artikelen maken de krant dan wel levendig en voor lezers aantrekkelijk. Tenslotte is een spoedige samenstelling van een redactie zeer gewenst.
Nr. 1 b: Zie hierboven. Nika wijst ons erop dat iedereen stof mag aanleveren voor de website
Nr. 1b: de website
Is weliswaar al op orde, maar afstemming met de andere platforms zeer gewenst, vooral omdat er echte verbeteringen moeten komen en die ook mogelijk zijn. Gedacht wordt aan nieuws-mails, banners (sponsors?) en een tabblad “vrijwilligers”.
Nr. 3: activiteiten verkeersouders
Mirjam doet verslag van de gesprekken over de situatie Sweelincklaan (met name de oversteekpunten en de rotonde) en verbetering van de wachtruimte bij de Beatrixschool. Voorts somt zij een aantal verbetering op m.b.t. veilige loop- en fietsroutes,
die voor het einde van dit jaar moeten zijn gerealiseerd.
Nr. 4: Werving vrijwilligers
e
Marian: 1 Vrijwilligersdag succesvol, met 2 nieuwe aanmeldingen voor project “Woonomgeving”. Na een mailing richting respondenten op de enquête hebben zich naast 2 redactieleden ook 5 bezorgers gemeld. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe
secretaris; wellicht kan hier op de aanstaande vrijwilligersmarkt resp. in het nul-nummer van de wijkkrant op worden ingespeeld.
Nr. 6: Wijkschouw 2013 Blokhoeve
Nika en Melanie:
Lopende zaken: Verkeer en groen, w.o. hoog gras dat eigenlijk een doordacht beplantingsplan blijkt te zijn, ergo misverstand
richting publiek = vatbaar voor verbeterde communicatie (wijkkrant?). Over de te plaatsen Kunstwerken is nu wat meer duidelijkheid: a.s. dinsdag 16 juli wordt dit door B&W afgehamerd. Over de gewenste bomen op Middenhoeve- Blokhoeve ontstaat
steeds meer onzekerheid: het ziet er niet naar uit dat dit technisch en financieel haalbaar is.
Verder bericht Melanie dat het verkeersprobleem Blokhoeve (snelheid) niet zo groot blijkt als eerder verondersteld: metingen
wezen uit de intensiteit laag is en slechts 15 % van het autoverkeer langzamer of sneller rijdt dan de aanbevolen snelheid. Toch
stelt Victor dat in de beleving van de bewoners een extra snelheidbeperkende hindernis nodig is en eigenlijk geen probleem
zou behoren te zijn.
Nr. 8: Parkopening Blokhoeve
Vindt plaats op zaterdag 13 juli 1300-1500
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uur met leuke attracties en versnaperingen
Nr. 9: Kunsttraject Blokhoeve
Zie hierboven bij project 6 s.v.p.
Nr. 10: werkgroep woonomgeving
Martijn Flinterman licht zijn Werkplan Werkgroep Woonomgeving nader toe. (zie de verstrekte bijlage bij de agenda voor deze
vergadering). De planning over de maanden juli t/m oktober kan wellicht wat uitlopen. En Tessa van Arnhem trekt zich (tijdelijk?) wat terug. De groep acht het plan goed leesbaar en beknopt, alsmede behapbaar en realistisch in zijn doelstellingen. Hans
Reusch merkt nog op dat hij in het werkplan “zwerfafvalpakkers” mist (waarvan er reeds 176 in Nieuwegein actief zijn) en
beveelt deze van harte aan. Voor vrijwilligers die in deze werkgroep nodig zijn volgt overleg met Marian.
Nr. 12: Evaluatie ‘Hondenpoepbeleid’
Hans Reusch meldt dat de diverse aandachtspunten binnen het beleid ná de zomer op bestuurlijk niveau worden afgerond.

6/ RONDVRAAG LANGS DE WIJKEN
Nika complimenteert alle mensen die bij de procedures rond bestemmingsplannen betrokken zijn en geeft aan groot respect
te hebben voor de kwaliteit en kwantiteit van al het werk dat daarvoor verricht wordt.
Mirjam vraagt zich af waarom wij als platform niet op de hoogte waren van het bewonersonderzoek in verzorgingshuizen over
beloopbare routes en bereikbaarheid van voorzieningen. Deze vraag ligt nu bij wijkmanager Melanie. Ook meldt Mirjam dat
het zicht op de mooie bloemenzuilen op de Symfonielaan wordt belemmerd door minder fraaie reclamezuilen. Hans Reusch
stelt dat er mogelijk wat langs elkaar heen is gewerkt en raadt Mirjam aan dit alsnog bij de Servicelijn te melden.
Over een door het onderhoudsbedrijf opgeschoonde (= leeggehaalde) bloembak bij Belcanto meldt Mirjam de teleurstelling
van een bewoner die daags daarvoor alles reeds netjes had gemaakt. Soms gebeuren zulke dingen helaas (géén kwinkslag)
Victor stelt voor om de vacature-sticker (voor een secretaris) op de diverse containers voor glas, oud-papier en afval te plakken, met een speciale aanbeveling voor de textielcontainers. Dit als kwinkslag bedoeld.





5 september
10 oktober
21 november
19 december, tevens kerstborrel

7. DE ACTIE- EN BESLUITENLIJST blijft – voor zover de notulist weet – ongewijzigd. Zie hieronder.
8. SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering na ieder een plezierige vakantie te hebben gewenst.
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*VAAS = voorlichten/activeren/adviseren/samenwerken.
**Project heeft start- en einddatum. Werkgroep is continu.

Projectenlijst Wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve
Project- of
Werkgroep**

Categorie
V.A.A.S.*

stand per 30 mei 2013

Nr.

Naam van Project- of Werkgroep

Status

Wie

1a

Communicatie/PR/Nieuwsbrief

Werkgroep

voorlichten

Loopt.

Harry/Onno/
Janine/Nadia

1b

Website bijhouden

Werkgroep

voorlichten

Loopt.

(Nu nog:
Nika/Leo/Janine)
En allen ;-) !

2

Veiligheid in de wijken verbeteren

Projectgroep

samenwerken

Mee wachten.

3

activiteiten verkeersouders:
WPF hierover informeren

Geen onderdeel van WPF

voorlichten

Loopt.

Mirjam/
wijkmanager

4

Werving vrijwilligers

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Loopt.

Marian

5

Eenzaamheid verminderen

Projectgroep

Samenwerken

t.z.t. polsen via
Nieuwsbrief

6

Wijkschouw voorjaar 2013

Projectgroep

Samenwerken

Loopt

Suzanne/Nika

7

Ontwikkelingen Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Vinger a/d pols!

Janine

8

Opening park Blokhoeve
13-07-2013

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Loopt.

Suzanne/Nika/e.a.
i.s.m. Mieke/Melanie en Johan Haaksman.

9

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. / samenwerken

Loopt.

Suzanne
Buurtbewoners
betrekken!
(via Mark Snoeren)

10

Woonomgeving

Werkgroep

Samenwerken

Loopt.

Mirjam, Martijn en
Tessa

11

Wijkactiviteiten

Werkgroep op
projectbasis

VAAS

12

Evaluatie hondenpoepbeleid
/aanvraag hek

Projectgroep

Samenwerken
Adviseren

In eindfase

Mirjam/Janine

