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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 15 december 2015
Locatie: NBC, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Janine Lubberding, voorzitter
Kees de Bruin, Teamleider Uitvoering
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris
Khalid Loutfi, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Anna-Lise Röben, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente (gedeeltelijk)
Peter Snoeren, wijkwethouder gemeente
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Marian van Kleinwee, Zuilenstein,wijkkrant
Peer van Halderen, Zuilenstein, wijkkrant
Hylco Tamminge, Zuilenstein, wijkkrant
Onno van Geuns, Zuilenstein, wijkkrant

Joke Kanis, Zuilenstein, wijkkrant
Ria Niamut, Zuilenstein
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid VSP
Xander Bouwens, Blokhoeve
Henny Molenaar, Blokhoeve
Siem Reinsma, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Ria Spelbos, Blokhoeve
Marco Diekstra, Jutphaas, raadslid VVD
Ingrid de Vries, raadslid D66
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1. Opening
De voorzitter, Janine, heet iedereen van harte welkom bij deze laatste vergadering in 2015 van het Wijkplatform ZHGB. Zij vertelt dat Janne Verweij is verhinderd; agenda onderwerp 4. Castor De Bever zal dus niet worden behandeld. De andere onderwerpen schuiven als zodanig op.
Onze wijkmanager Melanie Gitz komt iets later binnen met een goede reden: ze viert vandaag haar verjaardag!
We vinden het fijn dat ze er toch is en door alle aanwezigen wordt “lang zal ze leven!” gezongen. Een twitterfoto en een aardigheidje zijn ook geregeld. De eindejaarsborrel is nu ook een beetje een verjaardagsfeestje .
2. Notulen vergadering d.d. 27 oktober 2015:
Er zijn geen opmerkingen; de notulen worden hierbij vastgesteld.
De Actielijst wordt in verband met de korte vergadertijd niet behandeld. Herman Beeuwkes wil echter even
terugkomen op zijn vraag over de wortelopdruk in park De Kokkebogaard. Hij heeft te horen gekregen van de
gemeente dat deze klacht in het voorjaar wordt meegenomen bij het gehele onderhoud van het park. Herman
wijst erop dat er in de tussentijd ongelukken kunnen gebeuren. Kees de Bruin neemt de opmerking mee.
3.


Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken die nu behandeld moeten worden. Henny wil het hebben over het feit dat
hij over Meetingdistrict een mail gestuurd heeft naar de gemeente over de overlast daarvandaan die men
in Blokhoeve ondervindt. Het wordt steeds erger. Bewoners van Blokhoeve voelen de trillingen in hun
huis als de muziek weer eens te hard staat. Hij zegt dat hij er over klaagt via de goede kanalen maar dat hij
geen afdoende antwoord krijgt. De overlast duurt doorgaans tot 01.00 uur en de laatste tijd is het steeds
frequenter. Vooral bij grote feesten is het muziekniveau steeds hoger. Deze klachten worden door meer-
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dere aanwezigen bevestigd. Melanie vertelt het te hebben gelezen. Zij gaat het weer aankaarten bij haar
collega’s . Er worden ook rondes in de weekeinden gedaan. Zij koppelt haar bevindingen terug via Janine.
Janine heeft deelgenomen aan een deel van een driedaags symposium over Buurtkracht van de gemeente
Nieuwegein. Zij wil hierover graag teruggeven dat het een positieve bijeenkomst was. Nieuwegein is
voornemens om meer vanuit de buurt te gaan werken en minder ‘van bovenaf’ dingen op te leggen. Er
zullen steeds meer zaken aan de stad en haar bewoners worden toevertrouwd.
Melanie en Janine hadden een voorbespreking over het verkeer in Blokhoeve met o.a. verkeersdeskundigen om een bijeenkomst te organiseren met de gemeente en bewoners. Op dinsdag 26 januari van 20.0022.00 uur zal deze bijeenkomst plaatsvinden. William Hovenkamp, projectmanager van Blokhoeve verwees tijdens deze voorbespreking nog naar het Buurtkracht Symposium en gaf aan dat deze werkwijze op
te pakken. Janine hoopt dat er een dialoog ontstaat tussen gemeente en inwoners waarbij oplossingen
gevonden worden binnen de grenzen van het mogelijke/haalbare en rekening houdend met de verschillende wensen die er leven. Het is uiteindelijk onmogelijk het iedereen naar de zin te maken in een stad
waar zoveel mensen samen leven.
Beheer / Kees de Bruin
Kees deelt een statistisch overzicht uit vanaf 2012 tot en met twee weken geleden van de meldingen via
14030. De aanwezigen bekijken en bespreken het overzicht. Het overzicht zal digitaal aan de notulen worden toegevoegd.
Opvallend is volgens Kees het groen in zijn algemeenheid; daar komen over het algemeen de meeste
meldingen van binnen. Mensen zijn daar toch erg bij betrokken.
Meldingen over riolering gaan meestal over verstopping.
Bij straatreiniging heerst een consistent beeld. Normaal gesproken mag er wel wat liggen. Er komen wel
meldingen, maar dat gaat vaak ook over zwerfvuil.
Met McDonalds zijn afspraken gemaakt met de bedrijfsleider. De gemeente rijdt de zogenaamde hotspots
langs waar veel afval gedumpt wordt, wat verderop in de buurt, zoals op Galecop. McDonalds ruimt ook
op langs de routes van scholieren en dergelijke. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen afval.
De gemeentewerkers maken de verhardingen schoon en doen dat goed.
De aannemers die verantwoordelijk zijn voor de plantsoenen worden aangesproken op hun deel van de
straatreiniging.
De plaagdieren betreffen meestal (woel)muizen- of wespen. Kees vertelt dat voor de gemeente een bestrijder van ongedierte werkt en hij doet heel goed zijn best om de boel schoon te houden.
Aan speelplaatsen kan iets kapot zijn of er worden ‘vreemde’ zaken achtergelaten, zoals stickies, glas en
wdmz.
Als je over deze statistieken nog vragen hebt, dan kun je daar later nog op terugkomen.
Status projecten en werkgroepen
Er wordt over ruim een week een prachtige, dikke wijkkrant verspreid.
Er wordt een werkgroep binnen de redactie van de wijkkrant gevormd die zich bezighoudt met het aanvragen van subsidies.
Verder slaan we dit agendapunt over tot in het nieuwe jaar.
Rondvraag(je) langs de wijken
Frits vertelt over tijdelijke fietspad(en) en dergelijke in buurtpark Blokhoeve, waardoor een (doodlopende?) weg is ontstaan. Nu rijden er toch auto’s en soms zelfs vrachtauto’s over dat pad. Janine merkt op dat
dit (eigenlijk) een servicelijn melding is.
Nika vertelt dat in Het Eiland het soms onduidelijk is wie je moet bellen voor welke klacht. Zo worden mensen door de gemeente terugverwezen naar de aannemer en dat deze dan niets wilde doen. Volgens Kees
gaat het in zo’n geval over onduidelijkheid bij het overdragen na oplevering van een gebied aan Beheer.
Het gebeurt dan soms dat er dan nog wat zaken verholpen moeten worden door een aannemer. Kees kijkt
het na en koppelt het terug.
Peer woont in de Fagotlaan. Daar staan al vele jaren betonnen paaltjes. Op een dag werden ze eerst vervangen en een week later weer weggehaald. Toen Peer vroeg hoe dat zat, werd eerst gezegd dat het was
voor het strooien in de winter (terwijl daar in de wijk nooit gestrooid wordt). Later bleek dat ze waren
weggehaald ‘om ergens anders heen te verplaatsen’. Hij vraagt of het mogelijk is dat dat zomaar ineens
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gebeurt? Kees klinkt het niet logisch in de oren. Hij zal aan de hand van verdere bijzonderheden (die Peer
hem buiten de vergadering aangeeft) bekijken wat er precies gebeurd is. Het is een hilarisch verhaal waar
we in de vergadering plezier om hebben .
Frits is bang dat bij beurzen de hulpdiensten niet op tijd bij een melding kunnen komen door de parkeerchaos rond deze gebouwen. Melanie vertelt dat dit onderwerp met name ter sprake kan komen op 26 januari 2016.
Peter Snoeren vraagt of er ervaringen zijn met de nieuwe inwoners in voormalig verzorgingshuis Zuilenstein. Men ervaart dat het heel rustig is. Er zijn geen opmerkingen over deze mensen. Ze hebben nu een
kerstboom, die ze rijkelijk versierd hebben. Peter merkt op dat de mensen die hij er gesproken heeft het
prettig vinden om in Nieuwegein te wonen.
Janine moet Gert excuseren dat hij niet aanwezig is. Hij heeft vanavond een privéafspraak die echt voorrang heeft.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur en nodigt iedereen uit voor de Kerst- en eindejaarsborrel.
Weer dank aan het NBC voor de gastvrijheid.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 19 januari 2016
Daarna op de dinsdagen:









1 maart 2016
12 april 2016
31 mei 2016
5 juli 2016
6 september 2016
18 oktober 2016
13 december 2016

