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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 19 december 2013
Locatie: NBC/Blokhoeve, Nieuwegein, aanvang 20.05 uur.

Aanwezig
Janine Lubberding, voorzitter
Victor Goulmy, penningmeester, Blokhoeve
Ton Visser, secretaris, Blokhoeve
Khalid Loutfi, bestuurslid, Zuilenstein
Melanie Gitz, wijkmanager
Kees de Bruin, afd. Beheer gem. Nieuwegein
Gert van Jaarsveld, politie/wijkagent
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein Oud Jutphaas
Onno van Geuns, Zuilenstein
Rolf Sorber, Zuilenstein
Ton Bouwman, notulist, Batau-Zuid
Afmeldingen
Michiel van Leeuwen, Jacqueline van Langeraad, Hans Reusch, Nika Gerson Lohman, John Houtzager, Mark Snoeren, Leo Klatter, Marian van Kleinwee.

1. OPENING door voorzitter Janine op deze bijzondere locatie i.v.m. voorgenomen kerstborrel na afloop van deze vergadering.

2. NOTULEN VERGADERING d.d. 10 oktober 2013: Correctie op bladzijde 1, punt 3 laatste zin, moet worden:
- Brief inzake aanpassing veilige looproutes nabij tramhalte Batau-Noord.
Op het vergaderschema 2014 de correctie: 19 december moet zijn DINSDAG 16 DECEMBER

3. MEDEDELINGEN / Ingekomen stukken
De secretaris meldt de volgende stukken te hebben binnengekregen:
Impressie participatiebijeenkomst “evenementen”
Reactie van wijkplatformlid inzake hondenbeleid
Aanvraag Batau-N inzake mee-inkopen van “hanging baskets”
Reactie van Hr. Van de Berg (HdG) op onze flyer
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie + jongerenlintjes in De Kom 06-01-14
Aanvraag Hr. Jagersma inzake opknappen van pleintje
Gemeentelijk bericht over uitvoering hondenpoepbeleid
Melanie meldt – dit terzijde – dat wij nu het exacte aantal huishoudens in onze wijken boven water hebben: totaal 3204.
(Zuilenstein 2318, Blokhoeve 604 en Huis de Geer 282)
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4. POLITIE, Gert van Jaarsveld, wijkagent
Gert reageert eerst op onze eerder kenbaar gemaakte verontrusting omtrent de agressieve mishandeling enkele weken geleden op de Akkerhoeve en kan ons meedelen dat inmiddels drie verdachten zijn opgepakt en voor nader onderzoek worden
vastgehouden.
Over auto-inbraken zegt Gert dat dit inmiddels “over de schoenen loopt” en met name in Blokhoeve-Z moeilijk te bestrijden
blijft door de vele vluchtopeningen voor scooters. De politie zit er weliswaar bovenop maar stelt tegelijk vast dat ‘de gelegenheid wel de dief maakt’, refererend aan de vele kostbaarheden die met name NBC-bezoekers in hun voertuigen achterlaten. De
eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt toch bij de ondernemers ter plaatse. Het plaatsen van camera’s wordt alleen zinvol
geacht als deze voortdurend konden worden bewaakt.
Woninginbraken nemen de laatste tijd weer toe: totaal elf in onze wijken, echter wel vier “heterdaadjes”. Meldingen van burgers blijven zeer noodzakelijk en gewenst.
Zondag 22-12 vindt er een niet officiële ’memorial’ plaats voor de onlangs overleden Paul Walker, snelheidsfenomeen uit USA.
Grote drukte door onbekend aantal voertuigen wordt verwacht; de politie anticipeert daarop.
Kees meldt dat inmiddels 16 vuilnisbakken zijn opgeblazen met vuurwerk. Met Oud&Nieuw is de politie paraat waardoor de
overlast wel weer mee zal vallen.
5. BEHEER, Kees de Bruin
Eveneens met het oog op Oud&Nieuw werkt Beheer aan loszittende tegels, hekken, opruimen van oude kerstbomen etc. i.v.m.
mogelijk vandalisme. Ondanks een lage bezetting draait Beheer gewoon door en zal, o.a. door middel van een “treintje” de
hotspots met oud vuurwerk en de rommel van brandjes e.d. prompt opruimen. Verder is alles erg rustig, met een zeer laag
aantal servicelijn-meldingen. De bladkorven zijn inmiddels uit de straten verdwenen.
Rolf meldt dat van zijn twee meldingen op de servicelijn slechts één goed werd opgevolgd en de tweede door misverstanden
niet. Rolf geeft het verstrekte meldingsnummer nog door aan Melanie om e.e.a. nog eens na te gaan.
Mirjam vraagt zich terecht af waarom servicelijn-meldingen via DigiD moeten lopen; zij vindt dat nogal overbodig en bewerkelijk. Victor geeft aan dat op plekken waar kerstbomen zijn verzameld, nogal wat aarde achterblijft en dringt aan op opruimen
daarvan.
6. Projecten & Werkgroepen
1.a.Communicatie/PR/Nieuwsbrief
De werkgroep gaat naarstig verder met de voorbereiding van de eerste wijkkrant.
1.b.Website Wijkplatform(s)
Er komt een tekstje over de geslaagde infoavond inzake zonnepanelen en groene daken, waarvan de positieve uitstraling voor
ons platform verder kan worden bevorderd.
3. Verkeer in de Wijken
Geen ontwikkelingen op dit punt, wel een korte discussie over de blauwe tegels, waarvoor de communicatie wel wat beter had
gekund. Melanie trekt zich dit aan en onderzoekt mogelijkheden. Rolf pleit voor méér 30km snelheidsborden in de wijken in
plaats van alleen aan de randen van de wijk. Wederom puntje Melanie.
7. Woonservicezones
Janine meldt dat haar op de woonservicezone-bijeenkomst was opgevallen in welk beginstadium e.e.a. nog zit, waar zij/wij
verwachtte(n) dat dit reeds verder ontwikkeld zou zijn. Dit ter latere bespreking.
11. Honden(-poep)beleid
Binnen dit beleid worden gemeentebreed 50 extra bakken geplaatst, waarvan 5 in onze wijken. Uiterlijk eind januari a.s. mogen wij onze voorkeur voor plaatsen kenbaar maken. Discussie over het reeds ingezette beleid terwijl zowel de bakken niet
geplaatst zijn als de nieuwsbrief daarover nog niet verschenen. Rolf stelt dat het beleid derhalve opgeschort zou moeten worden, met name de handhaving. Omgekeerd kan de ontbrekende nieuwsbrief ook als excuus gelden voor wie op overtredingen
zou worden betrapt. Janine verzoekt Melanie e.e.a. voor ons op een rijtje te zetten.
Miriam pakt het op de terugkoppeling te verzorgen richting gemeente, waar de 5 extra bakken in onze wijken geplaatst kunnen
worden.
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6/ RONDVRAAG LANGS DE WIJKEN
Victor: Vertelt over de 20 goede inzendingen die in de ideeënbus voor de Galecopperzoom binnenkwamen, met 4 uitzonderlijke mooie ideeën over kindertuintjes, paardenruimtes, zonnepanelen en stadsboerderij.
Victor meldt aan Melanie dat bij het plaatsen van de twee bomen op Blokhoeve de kledingcontainer wel weggehaald moet
zijn. De plaatsing van deze bomen is in afwachting van mogelijke problemen met de stadsverwarming ietwat uitgesteld.
Rolf: ziet een knelpunt op het punt maaibeleid in relatie tot de opruimplicht van hondenpoep. Voorgesteld wordt dat hij uit
oogpunt van efficiency rechtstreeks de verantwoordelijke functionaris (Hr.Westland) bij de gemeente contacteert.
8. Woorden van dank en sluiting
De voorzitter dankt alle hier aanwezigen en gemelde niet-aanwezigen voor hun inzet en meedenken in het afgelopen jaar.
Extra in het zonnetje zet zij Khalid (en zijn echtgenote), Victor als steun annex toeverlaat en onze nieuwe secretaris Ton die zich
in korte tijd de materie zeer goed heeft eigen gemaakt. Super dus. Afwezige Nika wordt zeer bedankt voor zijn websitewerkzaamheden en Mirjam voor haar onverdroten inzet op vele (ook: uitlaat-) gebieden. Tenslotte zijn wij als platform zeer veel
dank verschuldigd aan Onno als onze huis-flyer-maker en aan Marian van Kleinwee voor haar niet-aflatende inzet voor de wijkkrant en voor werving van meer vrijwilligers.
De voorzitter nodigt ter afsluiting allen uit voor een kerstborrel.

Eerstvolgende vergadering op locatie Buurthuis Kerkveld
DINSDAG 28 JANUARI 2014

Vergaderschema 2014:
OP DE DINSDAGEN:

28-01
11-03
22-04
03-06
08-07
09-09
14-10
25-11 (vervroegen naar 18-11?)
16-12
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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 21 november 2013

Nr.

Naam van Project- of Werkgroep

Status

Wie

1a

Communicatie/PR/Nieuwsbrief

Werkgroep

voorlichten

Loopt. Stukjes
schrijven: iedereen!!

//
Marian--wijkkrant

1b

Website

Werkgroep

voorlichten

Loopt. TEKSTEN
AANLEVEREN MAG
IEDEREEN!!

Nika

2

Veiligheid in de wijken verbeteren

Projectgroep

samenwerken

Mee wachten.
VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD

3

Verkeer in de wijken:
WPF hierover informeren

Geen onderdeel van WPF

voorlichten

Loopt.

Mirjam/
wijkmanager

4

Werving vrijwilligers

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Loopt. WEER
OPPAKKEN

Ton Visser, secretaris

5

Eenzaamheid verminderen

Projectgroep

Samenwerken

WEER OPPAKKEN
zodra voldoende
capaciteit en kennis

6

Wijkschouw voorjaar 2014

Projectgroep

Samenwerken

7

Ontwikkelingen Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Ontwikkelingen
volgen

Janine

8

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. / samenwerken

Plaatsbepaling en
plaatsing

Nika, Mark, Melanie

9

Woonomgeving

Werkgroep

Samenwerken

VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD

Mirjam

10

Wijkactiviteiten

Werkgroep op
projectbasis

VAAS

ATTENTIE: SUBSIDIES
MOGELIJK VIA
HEIDEMIJ Kern-metpit

11

Hondenbeleid

Projectgroep

Samenwerken
Adviseren

Melanie/Miriam +
plaatsing v.d.extra
bakken

Nog in te vullen

Mirjam

