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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 16 december 2014
Locatie: NBC, 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
Janne Verweij, gemeente Nieuwegein (gast)
Harry Jansen, Zuilenstein, wijkkrant
Marian van Kleinwee, Zuilenstein, wijkkrant
Peer van Halderen, Zuilenstein, wijkkrant
Hylco Tamminga, Zuilenstein, wijkkrant
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Gert van Jaarsveld (politie) wijkagent
Kees de Bruin (gemeentewerken)
Ingrid de Vries, raadslid D66

Maarten Oomen, Your HangOut
Soumia Boudhan, Your HangOut
Onno van Geuns, Zuilenstein
Huub Pepping, Zuilenstein
Ria Niamut, Zuilenstein
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Ria Spelbos, Blokhoeve
Xander Bouwens, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
S. Reinsma, Blokhoeve
H.C. Molenaar, Blokhoeve
Anne van Otterlo, Blokhoeve (later)
Anna-Lise Röben, Zuilenstein
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1. OPENING
De voorzitter, Janine Lubberding, heet iedereen welkom op deze laatste vergadering dit jaar. Ze is blij dat er zoveel mensen zijn. Zij verwelkomt in het bijzonder Hylco Tamminga; hij is vrijwilliger bij de wijkkrant geworden via de advertentie.
Zij is blij dat er op deze manier versterking is gekomen. Verder zijn te gast Maarten Oomen en Soumia Boudhan van Your
HangOut. Tijdens de volgende vergadering komen zij meer vertellen over wat ze doen en of we iets voor elkaar kunnen
betekenen.
2. NOTULEN VERGADERING d.d. 28 oktober 2014:
In de notulen moet bij punt 3, eerste onderwerp de laatste zin veranderd worden in ‘Altijd meteen doen bij verdachte
omstandigheden.’
In de notulen moet bij punt 3, zesde onderwerp na de naam Gunther Crouton worden toegevoegd ‘(verkeersdeskundige
van de gemeente Nieuwegein)’.
e
Naar aanleiding van het verslag, punt 8, 2 vraag waarmee gevraagd wordt naar andere fietsenrekken voor het appartementen complex Het Eiland in Blokhoeve. Melanie antwoordt dat er geen andere fietsenrekken komen.
Hiermee zijn de notulen vastgesteld.
3. Kunst in Blokhoeve / Janne Verweij
• Janne Verweij is degene die bij de gemeente Nieuwegein verantwoordelijk is voor kunst en cultuur in de openbare
ruimte. Er is kunst gekomen in de wijk Blokhoeve. Bij de adviescommissie voor kunst in Blokhoeve zijn ook bewoners aangeschoven. Anderhalf jaar geleden werd naar een plek gekeken. Verleden jaar zijn de plaatsen bepaald
waar de kunstwerken geplaatst zouden worden. Eerst werd een omgevingsvergunning aangevraagd en Yasser Ballemans wilde zijn werk vóór het einde van dit jaar geplaatst zien. Dat is inderdaad gelukt. De eerste oplevering is
gedaan van het begin van Middelhoeve tot eind Middelhoeve. Er moest ook meteen beplanting in komen. Dat is
gisteren en eergisteren gebeurd. Peer vraagt door wie het plantonderhoud gedaan gaat worden. Janne vertelt dat
bij het budget rekening is gehouden met vijf jaar onderhoud.
• Met het beeld ‘de bever’ is nu ook gestart. Het is de bedoeling dat deze rond maart/april 2015 geplaatst wordt. Dit
kunstwerk wordt vier en een halve meter hoog. Een probleem kan de hoogspanningsmast worden. Het is nu nog
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niet bekend of de hoogte niet te hoog is ten opzichte van die leidingen. Er is ook een watervergunning nodig om te
zien of het beeld geen vervuiling kan geven.
De beelden worden groene rakkertjes genoemd; mensen moeten wennen aan de kleur. Met het onderhoud van de
beelden is ook rekening gehouden. De kunstwerken zijn te zien op de website van de gemeente Nieuwegein, onder
projecten “Kunst in Blokhoeve”. http://www.nieuwegein.nl/kunstblokhoeve. Daar zijn de beelden te bekijken. Op
de facebookpagina van Yasser Ballemans is ook te zien dat hij aan de vazen werkt.
Zoals altijd klinkt er kritiek, terwijl er zoveel aan gedaan is om iedereen er bij te betrekken. Janine schrijft nog een
stukje op de website om mensen er op te wijzen dat men beter van tevoren betrokken kan zijn dan achteraf kritiek
te leveren.
Janne vertelt verder dat men een feestelijke inhuldiging wil doen als ‘de bever’ er staat. Daarvoor komt dan nog
een uitnodiging.

Politie / Gert van Jaarsveld
Gert vertelt dat er nog steeds veel auto-inbraken op het terrein NBC en HTC zijn. Vanuit NBC wordt er tegenwoordig
ook toezicht gehouden. Ondanks alle waarschuwingen zijn er altijd nog heel veel auto’s waarin toch buit te halen is.
Er is nu veel jeugdoverlast door vuurwerk. Gert vertelt dat er veel levensgevaarlijk Oost-Europees spul in omloop is.
Men is ook bezig met jeugdoverlast bij het Kamertrainingscentrum Rigoletto. Dit is een plek waar jongeren leren op
eigen benen te staan. Verder valt het in de wijken mee.
Het aantal woninginbraken van de laatste zes weken: 2 in Zuilenstein en 2 in Huis de Geer. Ten opzichte van de rest
van Nieuwegein valt dat aantal mee. Het gaat doorgaans om snelle inbraken en snel wegwezen. Het advies tegen
het flipperen met een kaart blijft om de deur altijd op het nachtslot te draaien als je weggaat. Op de vraag van Peer
van Halderen antwoordt Gert van Jaarsveld dat het Politiebureau Nieuwegein nog niet sluit.
Huub merkt op dat scholen de hekken niet op slot doen ‘s-avonds. Gert geeft het advies om dit aan te kaarten bij de
betreffende school.
Huub heeft nog wel eens last van voetballen op een schoolplein ’s nachts. Gert antwoordt dat hij het beste even kan
bellen met 0900-8844 als er zo laat nog gevoetbald wordt.
Nika vraagt of er tijdens vakanties meer gesurveilleerd wordt. Gert antwoordt dat ze dat niet (meer) doen. Dat geeft
een gevoel van schijnveiligheid. Beter is het om het zelf goed met buren te organiseren en te werken met verlichting
door middel van tijdschakelaars.
Victor vraagt naar de norm voor overlast op oudjaar. Gert vertelt dat die dag een zogenaamd ‘vuurwerkteam’ onderweg is. Er komen altijd veel meldingen. Als er sprake is van vandalisme, dan moet je dat melden via 0900-8844.
Beheer / Kees de Bruin
Kees vertelt dat men met de bladcampagne inmiddels al weer drie wijken heeft gehad. Nu is men bezig in Vreeswijk
in verband met kaarsjesavond. Na Nieuwjaar worden eerst de doorgaande wegen van vuurwerkafval ontdaan en
daarna wordt rond de winkelcentra de vuurwerkrommel weggehaald. Daarna komt de kerstbomen ronde.
Volgende week worden er zoveel mogelijk afvalbakken afgesloten. Men probeert er 700 af te sluiten van de meer
dan 800. Deze inspanning verdient zichzelf terug. Verleden jaar zijn er 42 bakken opgeblazen. Als er een opgeblazen
is vervangt de gemeente hem niet altijd. De ondergrondse papier- en glascontainers worden ook afgesloten.
Tijdens het laatste overleg werd gesproken over het trapveldje in Blokhoeve. In het voorjaar wordt het veldje in
Blokhoeve opgeknapt, aldus Kees.
Xander vraagt of het waar is dat als je geen blauwe papierbak wilt hebben, dat je dan een pasje moet hebben om je
papier in een papiercontainer te doen. Kees vraagt dat na.
Nika wil graag positieve promotie doen voor de servicelijn. Hij meldde iets en twee uur later was het opgelost. De
servicelijn is te bereiken via internet of via 14 030.
Mededelingen en ingekomen stukken
De hanging baskets worden besproken. Iedereen heeft een mail daarover gehad. Op plekken waar een middengeleider (vluchtheuvel) is worden die baskets met bloemen aan lantaarnpalen gehangen en onderhouden. De offerte
sluit aan bij de andere wijken waar die baskets al hangen. Het geeft een leuk welkom gevoel in de wijk. Er worden
vragen gesteld als: ‘Waarom doet de gemeente het zelf niet? En ‘Nu moeten wij de boel opfleuren op eigen kosten’.
Janine heeft moeite met de korte tijdspanne waarin dit besloten moet worden.
Over dit onderwerp is niet iedereen het met elkaar eens. Men vindt het een te groot beslag leggen op de financiën
en men vraagt zich af of het niet mogelijk is om de bakken die er eerst stonden weer ‘van stal’ te halen en wat dat
dan zou kosten.
Over dit onderwerp wordt twee keer gestemd. In eerste instantie zijn er meer mensen die hun twijfels hebben en
ertegen zijn dan mensen die er vóór zijn. Na enige discussie blijkt dat het financieel iets minder ongunstig is om er
aan mee te doen doordat de bomen in Blokhoeve minder gekoste hebben. Budgettechnisch wordt het dan beter
haalbaar. Daarna vraagt Janine om het voorstel in heroverweging te nemen met de voorwaarde dat we het een jaar
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proberen en het volgend jaar evalueren. Er zijn nu meer mensen vóór dan tegen. Het voorstel om het een jaar te
proberen is aangenomen. Janine wil hierna met nadruk weten of er mensen zijn die zich niet kunnen neerleggen bij
deze stemming. Niemand geeft dit aan.
Het onderwerp “stemmen” wil Janine in het nieuwe jaar op de agenda hebben. Het is tijd deze opnieuw te bepalen
met elkaar en belangrijk dat de afspraken hierover helder zijn voor alle deelnemers van het wijkplatform.

7.
•

Status projecten en werkgroepen
Wijkkrant: Marian van Kleinwee vertelt dat de wijkkrant aankomend weekend wordt bezorgd. Er zijn vier nieuwe
adverteerders. Haar oproep is: Als je mensen weet die willen helpen met bijvoorbeeld het werven van nieuwe adverteerders of het schrijven van artikelen, geef het dan graag door, want er is werk genoeg! Als je dingen hebt die je
in de krant wilt laten zetten, laat het weten via redactie@wijzijnelkaarsburen.nl .

8.
•
•

Rondvraag(je) langs de wijken
Peer wil graag visitekaartjes voor de redactie van het wijkplatform. Hij zal dit met Janine verder regelen.
Huub die al een tijd niet meer geweest is, vindt dat het wijkplatform grote stappen voorwaarts heeft gemaakt en
geeft daarvoor zijn complimenten.
Anne heeft drie opmerkingen. Hij geeft complimenten over de notulen van de vorige vergadering, er zijn twee bordjes geplaatst in Blokhoeve met snelheidsmatiging en de mensen rijden inderdaad langzamer en als laatste merkt hij
op dat hij de kunst in Blokhoeve leuk vindt.

•

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur en nodigt iedereen uit voor de kerstborrel.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 27 januari 2015
Vergaderschema 2015:
OP DE DINSDAGEN:

10 maart
21 april
2 juni
7 juli
8 september
27 oktober
15 december (eindejaarsvergadering)

