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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 13 december 2016
Locatie: NBC Congrescentrum, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Ton Visser, secretaris
Anna-Lise Röben, bestuur ZHGB
Khalid Loutfi, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkcoördinator gemeente
Peter Snoeren, wijkwethouder
William Hoogenkamp, projectmanager gemeente
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Joke Kanis, Zuilenstein, wijkkrant
Martien Jonker, Zuilenstein
Esther Jonker, Zuilenstein
Shida Versteeg, toekomstig wijkcoördinator

Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Frits Herremans, Blokhoeve
Larissa Brandenburg, Blokhoeve
Janine Lubberding, Zuilenstein
Ria Spelbos, Blokhoeve
Onno van Geuns, wijkkrant, Zuilenstein
Henny Molenaar, Blokhoeve
Siem Reinsma, Blokhoeve
Hylco Tamminge, wijkkrant, Zuilenstein
Peer van Halderen, Zuilenstein, wijkkrant
Werner Schmitz, wijkconsulent Mitros
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste
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Opening
De voorzitter, Kees Mulder, heet iedereen welkom. Hij is blij dat er zo veel mensen aanwezig zijn bij deze laatste vergadering van het jaar 2016. Bericht van verhindering is ontvangen van Ria Niamut, Herman Beeuwkes en Marian van
Kleinwee. Victor Goulmy is ziek. Op verzoek van de voorzitter, vanwege een aantal gasten, stelt iedereen zich nog even
kort voor.
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Notulen vergadering d.d. 18 oktober 2016
Op de tekst zijn geen aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
De tekst op blz. 2 bovenaan vond Nika wat onduidelijk. Hij heeft dit nagevraagd bij Ton en nu duidelijk is waarover dit
gaat is er een actiepunt van gemaakt.
Ton wijst erop dat volgens de planning volgend jaar 16 mei een vergadering is. In die week wordt echter de avondvierdaagse gelopen. Hij vraagt wie er bezwaar maakt tegen deze datum. Nika loopt dan mee, maar verder is niemand verhinderd. De planning blijft zoals hij is.
Nalopen actielijst 18 oktober 2016
Weghalen betonpaaltjes Fagotlaan. Blijft staan
Na sluiting meldingsbericht 14030 meldingsnummer vermelden, Melanie vraagt net nog na of dat niet mogelijk is.
Evaluatie hondenbeleid. Is nog niet gepland. Blijft staan.
Kledingbak Van Anrooylaan. Er is geen andere plaats mogelijk dan de huidige. Dit is ook teruggekoppeld. Kan eraf.
Maaibeleid. De link met de geo-app stond in de laatste notulen. Kan eraf.
Link naar de bijlagen wordt nu uitgevoerd. Kan eraf.
Actiepuntenlijst wijkschouw. Is uitgevoerd. Kan eraf.
Verkeer in Blokhoeve. Gesprek is geweest en is teruggemeld. Kan eraf.
Stukje in wijkkrant over buurtcamping door bestuur. Is rond. Kan eraf.
Werkgroep fondsenwerving: Dit is nog niet helemaal gelukt. Blijft staan.
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Werkzaamheden van Marian overnemen als zij stopt per 01-01-2017. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden. Het gaat
hierbij alleen om haar werkzaamheden inzake acquisitie, facturering en dergelijke. Er komt een wervend artikel in het
eerste krantje van 2017. De redactie is compleet.
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Mededelingen en ingekomen stukken
Ton heeft van de gemeente bericht ontvangen over de subsidie van 2017. Daarin wordt een bedrag van € 7035,- genoemd. Ton vermoedt dat dit het bedrag is zonder de bijdrage van de woningcorporaties. Melanie vraagt een en ander
na.
Ton heeft een afschrift ontvangen van de brief van een aantal bewoners van de Paukenlaan over de overlast van de
schoolgaande jeugd.
Ton ontving een verslag van een stuk van de gemeente over het grondstoffeninzamelplan. Volgens Peter wordt dit plan
aanstaande maandag door B & W goedgekeurd. Volgens Peer is hier veel onduidelijkheid over.
Peter legt uit dat we overgaan naar omgekeerd inzamelen. Wat geld oplevert wordt opgehaald en voor restafval moet
de burger een stukje lopen naar de ondergrondse container.
Het GFT blijft verzameld worden in de groene container. In plaats van alleen het plastic wordt op termijn zowel plastic
als metaal (blikken en blikjes) als drankkartons (PMD) opgehaald in steviger zakken dan die voor het plastic. Uiteindelijk
wordt dit PMD-afval verzameld in een grijze container met oranje deksel. De grijze container voor het restafval zal dan
verdwijnen. Men zal dan (in 2020) per persoon nog maar maximaal 1 kg afval naar een ondergrondse container moeten
brengen.
Mededelingen
Kees heeft kennisgemaakt met Movactor, met name over het nieuw te bouwen buurtplein voor zorg en welzijn in de
wijken. Zij hebben toegezegd dat zij met ingang van de eerste vergadering in 2017 hier aanwezig zullen zijn om een en
ander te vertellen. Zij kunnen presenteren: Wie is Movactor en wat doen zij in deze wijken.
Melanie stelt haar opvolgster voor als wijkmanager: mevrouw Shida Versteeg. Zij zal per 1 januari starten.
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Nalopen actielijst van oktober 2016
Janine vraagt waarom het Ooievaarsnest van de lijst verdwenen is. Ton vertelt dat er maar één persoon zich beschikbaar heeft gesteld om aan dit project te werken. Voor een goede manier van werken zijn er minstens twee of drie mensen nodig. Dat is de reden dat dit onderwerp van de actielijst verdwenen is. We spreken af om nog een stukje in de
krant zetten en te vragen om meer mensen. Peer maakt een interview met deze persoon in de hoop dat dat misschien
meer mensen aantrekt. Dit onderwerp moet wel op de actielijst terugkomen.
Voortgangsrapportage Blokhoeve onderwerpen: Dit onderwerp wordt behandeld na punt 6.
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Beheer (Openbaar Domein) – William Hoogenkamp
William vertelt dat de Middelhoeve op de Symfonielaan aangesloten kan worden. Om dit op de juiste manier te doen
zal er veel aandacht besteed worden aan de scheiding van de verkeersstroom van bewoners en bedrijven. William vertelt dat daar modellen voor zijn. Men gaat daarover in ieder geval in gesprek met de bewoners van Blokhoeve.
Er wordt een studie gedaan naar de vraag om de Middelhoeve als fietsstraat in te richten zoals de Maliesingel in
Utrecht. Ria vraagt of dat niet ten koste van het groen gaat. William vertelt dat er een andere indeling komt waarbij het
groen verschuift.
Er komt een informatieavond over de definitieve indeling van Het Eiland. Daarop komen we nog terug. Op 6 december
was er een avond over de inrichting van de Middelhoeve ter hoogte van de appartementen. Volgens William is men
bang dat er twee kampen ontstaan, namelijk bewoners van de appartementen en van de woningen. Daarbij wil men dat
‘de knip’ als optie wordt meegenomen. Een en ander wordt nog intern besproken. Henny voegt hieraan toe dat zowel
de bewoners van de appartementen als die van de woningen niet akkoord zijn. Hij vertelt dat de bewoners een voorstel
hebben gedaan en dat daar niet naar wordt geluisterd door de mensen van de gemeente.
Er is een brief over de Lamellen en met name over Hogerhoeve in de maak; deze wordt nog verspreid. Hierin staat dat
er een extra verkeersdrempel komt en inritconstructies.
De projectenkaart 2017 voor Nieuwegein is vastgesteld. Tijdens de volgende vergadering wil William dat bespreken over
deze drie wijken. Hij zal dan van tevoren de stukken aanleveren.
Er is een verzoek gekomen van de projectontwikkelaar Blokhoeve om het bestemmingsplan West aan te houden. Dat is
akkoord voor de gemeente. Green Village is wel definitief, maar voor de tennishal en de klimhal liggen de zaken nog
niet vast. Vanuit de buurt zijn grote zorgen om de grote verandering voor de wijk Blokhoeve. De geplande grootschaligheid verkleint de leefbaarheid voor de wijk. Er zijn ook bewoners die positief tegenover de plannen staan.
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Informatie over instellen tuinwedstrijd ‘A la’ het ‘Schoffeltje’Ton vertelt dat het bestuur in navolging van Fokkesteeg
een tuinwedstrijd wil organiseren waarbij iedereen zijn of haar tuin kan nomineren voor de prijs van de mooiste tuin.
De gang van zaken is: Er worden tuinen genomineerd door de bewoners. Deze tuinen worden bekeken door een aantal
vrijwilligers en daarna worden er een aantal tuinen voorgedragen voor de prijs. Daarna wordt de prijs uitgereikt tijdens
een feestelijk samenzijn in de wijk. Ton wil weten of er mensen zijn die in de jury willen plaatsnemen Tijdens de volgende vergadering komen wij hierop terug.
Rondvraagje langs de wijken
Het valt Peer op dat er vanuit Huis de Geer geen inbreng is in dit wijkplatform. Misschien is het mogelijk om mensen uit
deze wijk te stimuleren om hierin wat actiever te worden.
Martien Jonker vertelt dat er in Zuilenstein werd blad geruimd toen er nog geen blad op de grond lag. Anderhalf week later lag er veel groen op de grond maar waren er geen bladruimers. Melanie antwoordt dat zij het alleen ter kennisgeving
kan aannemen. Nika vraagt of het bij veel bladval zin heeft om 14030 te bellen. Als er inderdaad gevaarlijke situaties ontstaan kun je 14030 bellen. Bovendien komen er in de toekomst meer bladkorven in Nieuwegein.
Martien en Esther vertellen dat er bij hun in de buurt een gezin woont waarbij men (bijna) elke nacht/weekend vuurwerk afsteekt. Zij willen graag weten of er iets bekend is over deze klacht, dat is niet het geval. Gert zegt dat deze klachten via 0900 8844 gemeld kunnen worden, dan gaat de politie er achter aan. Martien zegt dat men het al vaker gemeld
heeft, maar dat er niets mee wordt gedaan. Gert antwoordt dat er met meldingen altijd iets gedaan wordt. Als iedereen
die last heeft een melding doet, dan wordt er zeker actie op ondernomen.
Onno vertelt dat er op het transformatorhuisje aan de Diepenbrocklaan reclameposters geplakt waren. Hij heeft dat gemeld bij 14030. Daarna heeft de gemeente die posters weggehaald, maar nu blijkt dat er in 2003 een vergunning is verleend voor het plakken van reclameposters. Hij vindt het vreemd dat een zo oude vergunning nu nog geldig is. Melanie
gaat hierover navraag doen.
Nika vertelt dat er op Blokhoeve nog steeds veel overlast bestaat door het parkeren tijdens evenementen.
Verder speelt nog steeds de grote hoeveelheid (sluip)verkeer door de wijk via de Middelhoeve.
Veel bewoners hebben last van het geluid van de gebouwen in Blokhoeve-zuid. Hierover is een gesprek geweest en is het
probleem opgepakt. Daarbij wordt nog steeds vaak vuurwerk ’s-nachts afgestoken, soms door bedrijven. Het is bekend
dat Green Village er veel aan doet om het te voorkomen. Zij verbieden hun gasten om zelf vuurwerk af te steken.
Glasvezel in Nieuwegein. Men is vergeten tijdens de aanleg in de wijk Blokhoeve glasvezel aan te leggen. In de nieuwe
wijken wordt er wel glasvezel aangelegd. Inmiddels zijn er meer van 190 handtekeningen verzameld om de gemeente te
vragen om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Misschien is het mogelijk om dit via een Bewoners-initiatief op te starten, er zijn hiervoor contacten met enkele providers gelegd. Volgens de wijkwethouder heeft de gemeente daar geen invloed op, zij wacht de initiatieven van de providers af.
Ria vertelt dat veel vrachtwagens op het fietspad langs het gebouw van NBC geparkeerd worden. Soms staan ze er ook
het hele weekeinde. Advies is om het steeds te melden bij 14030 of via de politie (0900-8844). Melanie geeft dit ook door
aan de afdeling toezicht. Een andere mogelijkheid is om het bij NBC te melden of bij het bedrijf van de vrachtwagen
(meestal staat er ook een telefoonnummer op de wagen).

8. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. Hij wenst iedereen fijne feestdagen en goede jaarwisseling

Eerstvolgende vergadering in Buurthuis Kerkveld
Dinsdag 10 januari 2017
Daarna op dinsdag:
• 21 februari 2017
• 4 april 2017
• 16 mei 2017
• 27 juni 2017
• 12 september 2017
• 24 oktober 2017
• 12 december 2017 (mogelijk in het NBC Nieuwegein)
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