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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 18 oktober 2016
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Victor Goulmy, penningmeester
Ton Visser, secretaris
Anna Lise Röben, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Peter Snoeren, wijkwethouder
William Hoogenkamp, projectmanager gemeente
Gert van Jaarsveld, wijkagent

Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Frits Herremans, Blokhoeve
Ria Niamut, Zuilenstein
Peer van Halderen, Zuilenstein, Wijkkrant
Kitty de Ronde, Zuilenstein, WMO raad
Werner Schmitz, wijkconsulent Mitros
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste
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Opening
De voorzitter, Kees Mulder, heet iedereen welkom en vanwege aangeschoven gasten stelt iedereen zichzelf voor. Ondanks dat we van Melanie al afscheid hadden genomen, is zij tijdelijk weer terug. Zij vertelt dat Mieke Tulleken die haar
zou opvolgen een andere baan binnen de gemeente heeft gekregen. Omdat in deze wijken nog geen vervanging geregeld is, blijft Melanie hier nog zolang tot er opvolging is. Als vertegenwoordiger van het Openbaar Domein is projectmanager William Hoogenkamp bij deze vergadering aangeschoven. Ook te gast is Werner Schmitz (Mitros) en vertelt dat hij
de opvolger is van Myrte van Gugten als wijkconsulent.

22
•

Notulen vergadering d.d. 6 september 2016
Bij punt 3 staat bij de derde stip dat Kees de Bruin niet als teamleider zal terugkomen. Dit klopt niet. Gezegd is dat hij
niet meer de wijkplatform vergaderingen zal bijwonen.
e
Kees merkt op dat bij punt 4, 1 bolletje staat dat hij lid was van de Raad van Bestuur van de bibliotheek, maar dat
moet zijn Raad van Toezicht van de bibliotheek.
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag als zodanig vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt Ton op dat op dinsdag 13 december a.s. de vergadering in het NBC zal worden
gehouden, met na afloop een eindejaarsborrel.

•
•
•
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Mededelingen en ingekomen stukken
Bij de uitnodiging voor deze vergadering zijn twee ingekomen stukken meegestuurd. Deze onderwerpen wil het bestuur
hier graag bespreken. Kees vraagt of de aanwezigen nog andere mededelingen hebben die hier besproken kunnen worden.
Nika vertelt dat hij de uitnodiging via de mail twee keer verstuurd heeft omdat een aantal mensen de eerste keer niets
ontvangen hadden. Waarschijnlijk waren de bijlagen te groot voor de mailboxen. Nika vraagt of het misschien handiger
is om voortaan in de uitnodiging linken te maken naar de betreffende stukken. Dit is akkoord.
Verslag van de wijkschouw. Kees vraagt of iemand daar nog opmerkingen over heeft.
1. Victor ziet van de meeste zaken een weerwoord. Bijna alles wat ter sprake kwam wordt weerlegd of nauwelijks
opgevolgd. Melanie zegt dat een groot aantal punten van de wijkschouw eigenlijk servicelijn meldingen waren.
Volgens haar is het misschien wat handiger om met een bepaald thema te werken omdat dat meer oplevert.
Kees stelt voor dat er een actiepuntenlijst gemaakt wordt bij zo’n schouw, zodat gezien kan worden of er op
een moment wat mee gedaan wordt of niet.
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Nika: verkeer Blokhoeve; Er is met Ria Spelbos correspondentie geweest over de verkeersveiligheid in Blokhoeve. In het opgestelde verslag komt het niet voor. Er komt achteraf nog een nader gesprek met Ria over haar
punten, maar daarover later meer na het gesprek met Ria.
3. Peer heeft zich beziggehouden met de mailtjes over de wijkschouw.. Veel grieven van rond de Romeolaan die
men niet kwijt kon bij de servicelijn.
e
Het 2 stuk over de buurtcamping is door Joke Kanis via de redactie van de wijkkrant ontvangen en doorgestuurd ter
bespreking. Peer vertelt dat er weinig aan toe te lichten valt, alles staat al in de rondgestuurde brochure. Kees wil het
eerst hier bespreken, want het kost nogal wat handen werk. Ton vraagt zich af of het voor de gemeente geen bezwaar is
dat zoiets mogelijk kan worden georganiseerd. Je moet wel het initiatief naar voren brengen. Nika vraagt zich af op welke manier je mensen kunt werven om zoiets te gaan doen. Stukje er over in de wijkkrant (komt uit in december). Het
past heel goed in de doelstelling van het wijkplatform Het gaat maar om één weekeinde. Past volgens Peter ook in de
manier waarop de gemeente nu werkt. Het is een initiatief en de gemeente kan kijken hoe dat mogelijk gemaakt kan
worden. Hoeft niet perse in 2017; kan ook in 2018 natuurlijk. Het stukje in de wijkkrant zal door het bestuur aangeleverd worden.
Bespreking actielijst van 6 september 2016

Wat is er nog actueel van deze lijst. En wat is de inhoudelijke stavaza. Hij moet ook kort zijn.
Is er behoefte aan een actielijst? Zeker niet als niemand hem leest. De lijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.
Enige punten uit de lange lijst:
•
Melding braamstruiken: dat zou terug komen vanuit 14030 meldingen naar de wijkschouw, er zijn veel klachten gemeld.
•
Blokhoeve west: daarover blijft het vaag. Bewoners willen graag gesprek daarover. William: men zoekt een vorm om
met de bewoners in gesprek te blijven. Suggesties zijn welkom. Men is bezorgd over de uitkomst. William neemt dit
mee voor intern overleg en het blijft voor hem staan als actiepunt.
•
Link voor diverse kaarten (maaibeleid) wordt doorgemaild door Nika, dan kan iedereen het vinden.
•
Link GEO-appstore gemeente Nieuwegein: http://www.nieuwegein.nl/geoappstore
5.
•
•
•
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Politie – Gert van Jaarsveld
Gert vertelt over de speerpunten: woninginbraken 1 voltooid en 1 poging, dat valt dus erg mee. Veel auto-inbraken op
parkeerterrein Blokhoeve-Noord. Een speciaal team wordt tijdens de avonden en nachten ingezet. Helaas zijn er geen
aanhoudingen geweest. Hele blijft een hele klus om dat tegen te gaan.
Gert wijst er op dat men bij onraad gerust 112 kan bellen. De politie is afhankelijk van deze meldingen. Het gebeurt
nogal eens dat jongelui twee auto’s bij elkaar zetten om gewoon met elkaar te kunnen kletsen, voorbijgangers denken
dan al snel dat er gedeald wordt.
Peer vraagt een actueel stukje voor de wijkkrant. Vóór 1 november aanleveren graag.
Ton: er is een persbericht binnengekomen voor een clinic observeren en signaleren voor burgers. Gaat om hondenbezitters en burgernetdeelnemers, dat men tips krijgt om te weten waar men op moet letten. Heeft ook in een krantje gestaan. Wordt op de website gezet.

Rondvraagje langs de wijken en wat verder ter tafel komt
Peer vertelt dat eind vorig jaar een werkgroepje is gevormd voor het werven van fondsen voor ondersteuning van de
wijkkrant. Hij wil weten hoe het ermee staat. Er is door de werkgroep een stuk opgesteld om samen met Onno een wervende tekst maken voor de werving van fondsen. Ton trekt na waar het stuk nu is. De voortgang in het bestuur bespreken. Redactie wil graag door met de wijkkrant, maar eigenlijk zijn er te weinig adverteerders om kostendekkend te worden. De advertentie inkomsten zijn te laag voor een sluitende exploitatie, het wijkplatform dekt het tekort uit de reserves.
Marian gaat begin volgend jaar stoppen met het werk voor de redactie van de wijkkrant. O.a. het werven van adverteerders en de facturering van advertenties zit in haar portefeuille.
Nika kreeg een buurtbericht dat op 25 oktober een gespreksavond is over verkeer in de wijk blokhoeve. De uitnodiging
kwam van de gemeente en is bij de bewoners van de Middelhoeve ter hoogte van het appartementengebouw bezorgd.
William vertelt dat er veel klachten waren van de bewoners van de appartementen Middelhoeve. De bewoners van de
Bongerdhoeve en Middelhoeve zijn er erg bij betrokken, maar hebben nu geen bericht gehad van de uitnodiging. Niet alleen uitnodigen op adres maar ook op betrokkenheid.
Bij het secretariaat zijn 7 oplossingen van de kruiswoordpuzzel uit de wijkkrant binnengekomen, Peer neemt ze mee voor
de redactie.
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7. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Eerstvolgende vergadering in het NBC congrescentrum op dinsdag 13 december 2016.

Concept planning vergaderingen 2017
Vergadering Buurthuis Kerkveld
10 januari, 20.00 uur
21 februari, 20.00 uur
4 april, 20.00 uur
16 mei, 20.00 uur
27 juni, 20.00 uur
12 september, 20.00 uur
24 oktober, 20.00 uur
12 december, 20.00 uur (locatie mogelijk in het NBC Nieuwegein)

Schoolvakanties afdeling Midden Nederland 2017 (wat nu bekend is)
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:

loopt t/m 8 januari
25 februari t/m 5 maart
20 mei t/m 30 mei (scholen kunnen verlengen t/m 4 juni)
8 juli t/m 20 augustus
14 oktober t/m 22 oktober
23 december t/m 7 januari 2018

