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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 21 april 2015
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Janine Lubberding, Zuilenstein, voorzitter
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris
Anna-Lise Röben, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Peter Snoeren, wijkwethouder gemeente
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Ingrid de Vries, raadslid D66
Bert Eggink, raadslid GroenLinks
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, comm. lid VSP
Annet van der Nat, Vitras/Vluchtelingenwerk

Marian van Kleinwee, Zuilenstein, wijkkrant
Onno van Geuns, Zuilenstein, wijkkrant
Joke Kanis, Zuilenstein, wijkkrant
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Ria Niamut, Zuilenstein
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Henny Molenaar, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Loes de Groot, Blokhoeve
Siem Reinsma, Blokhoeve
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1. Opening
De voorzitter, Janine Lubberding, opent de vergadering en verwelkomt de vele aanwezigen.
2. Notulen vergadering d.d. 10 maart 2015:
In het verslag moeten er twee regels vervangen worden:
 Op blz. 2 onder PROJECTEN, bij het 8e punt de tweede zin moet zijn: De beschermende laag om de gasleiding wordt vervangen en de bestrating wordt daarna weer hersteld.
 Op blz. 3 onder 5. Financiën / penningmeester het laatste onderwerp de tweede zin moet zijn: Volgend jaar gaat Peer door
als primus van de kascontrolecommissie en Michiel gaat als secundus mee.
Hiermee is het verslag vastgesteld.
3.



4.




Mededelingen en ingekomen stukken
Janine vertelt over de oproep die men ontving via de webmaster Nika over de vraag ‘Wil je deelnemen aan een training
voor energieambassadeurs?’ Verdere berichtgeving via de website.
Ton vertelt over een oproep om mee te lopen door het park Oudegein om te praten over de toekomstvisie van het park.
Iedereen kan daaraan meedoen. Janine voegt hieraan toe dat Xander naar een infoavond is geweest (zie ook het verslag
van 10 maart 2015). Hij zou daarover een terugkoppeling geven vanavond. Als hij vanavond niet alsnog komt stuurt Janine
het geschreven stuk door naar iedereen.
Politie / Gert van Jaarsveld
Gert vertelt dat het redelijk goed gaat in de wijk. Speerpunten zijn een aantal woninginbraken. Goed nieuws is dat er iemand is aangehouden die daarmee in verband kan worden gebracht. Veel last heeft men verder van inbraak in Mercedessen, waaruit men onderdelen “op bestelling” steelt. De politie heeft een beeld van de mensen die dit doen. Bel bij verdachte situaties vooral 112, zodat men op heterdaad betrapt kan worden. Verder breekt het zomerseizoen weer aan. Mensen
worden wat minder zorgvuldig met het afsluiten van deuren en ramen. Er zijn kleine zaken waar mensen zelf op kunnen letten om inbraak te voorkomen.
Herman vertelt over mensen die zich in park Kokkeboogaard in Zuilenstein bij de dierenweide hinderlijk ophouden, door
veel alcohol te gebruiken hangend op de parkbankjes. Gert antwoordt dat er plekken bestaan die moeilijk te handhaven
zijn, zoals een park (waar je o.a. ook mag picknicken al dan niet met ’n glaasje alcohol). Plekken als winkelcentra, busstations of bij scholen worden met name genoemd waar men zich niet op die manier mag ophouden. Tegen openbare dronkenschap kan wél worden opgetreden.
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Janine vraagt hoe de situatie op het parkeerterrein bij het NBC is: Gert vertelt dat er nu bewaking van NBC is en dat het er
wat rustiger is.
Nika belde laatst over een vermoedelijke auto-inbraak naar 0909-8844 en daar zei men dat men er niets mee kon doen.
Gert antwoordt dat je zo’n situatie beter kunt melden als een ‘verdachte situatie’. Dan wil men meer in actie komen. Vaak
is ook een kwestie van wie er aan de telefoon zit om de melding aan te nemen. Laat je niet ontmoedigen door zo’n ervaring: blijven bellen!
Nika vertelt dat in Blokhoeve veel mensen camera’s in gebruik hebben voor inbraken. Hij vraagt zich af wat er met het
beeldmateriaal gedaan kan worden als je aangifte doet. Gert antwoordt dat het een kwestie is van of het een inbraak is bij
jezelf of bij een buurman. Is het bij je buurman dan moet de invordering gedaan worden door de Officier van Justitie.
Victor gaat in op de informatieavond over veiligheid die op 8 juni aanstaande georganiseerd wordt in OBS De Toonladder te
Zuilenstein. Hij vraagt of er dan een rollenspel voor bv senioren gedaan kan worden over ‘mensen aan de deur’. Er zal worden bekeken of dat meegenomen kan worden.
Gert verlaat de vergadering.
Vluchtelingenwerk
Annet van der Nat stelt zichzelf voor als coördinator Vluchtelingenwerk in Nieuwegein. Zij bedankt voor de uitnodiging om
over haar werk te vertellen.
In Nieuwegein bestaat het vluchtelingenwerk al heel lang. De groep heeft een keuze moeten maken om óf onder Vluchtelingenwerk Nederland te vallen óf om onder Vitras te vallen. Vanaf 1 januari jl. valt het zelfstandige vluchtelingenwerk onder Vitras. Naast Annet (als enige beroepskracht) werken er 15 vrijwilligers en 4 stagiaires. Via de website www.vlwnieuwegein.nl kunnen mensen zich aanmelden. Met de huidige asielstroom zijn er veel mensen die in Nieuwegein gehuisvest worden. Het gaat in Nieuwegein per jaar in 2014 om de planning van 56 mensen, maar het werden er 66. Men verwacht in 2015 ongeveer 105 mensen binnen te krijgen. In 2016 worden dat in het eerste halfjaar zeker al 72 mensen. Er zijn
veel gezinsherenigingen waardoor mensen in Nieuwegein pas gehuisvest worden als het gezin compleet is. Herman vraagt
wie de opdrachtgever is. Annet vertelt dat dat de minister is aan de hand van het aantal mensen in AZC’s (Asielzoekerscentra) en hoeveel er gehuisvest moeten worden. Gemeentes zijn verplicht om daaraan mee te werken. Nika vraagt hoe de financiering is geregeld. Vanuit het ministerie betaalt men per volwassen persoon € 1000,- voor maatschappelijke ondersteuning aan de gemeente. Annet vertelt dat Nieuwegein al meer doet dan nodig is.
Als iemand vlucht uit zijn land is hij vluchteling. In Nederland moet men zich binnen drie dagen melden in Ter Apel, dan is
hij asielzoeker. Er volgt een rust- en voorbereidingstermijn. Medische of psychische klachten kunnen geconstateerd en
eventueel verholpen worden. Daarna volgt de voorbereiding op de asielprocedure van acht werkdagen. Voor iedereen
geldt een vast patroon. Daarna volgt de uitspraak of iemand erkend wordt als vluchteling of niet. Zo ja, dan is hij weer
vluchteling. Als iemand niet toegelaten wordt heeft hij vier weken om in beroep te gaan en een verlengde asielprocedure
aan te vragen. Meer dan de helft van de asielaanvragers werd niet toegelaten in Nederland. Doordat er nu veel mensen uit
Syrië binnenkomen zal die verhouding anders liggen.
Daarna gaat men naar een AZC om te wachten tot er een woning beschikbaar is. De regievoerder van het COA neemt contact op met de gemeente die daarna twaalf weken de tijd heeft om iemand te huisvesten. Vluchtelingen hebben eigenlijk
geen keus van waar ze komen te wonen in Nederland. Alleen als je al familie ergens hebt wonen kun je die voorkeur aangeven.
Mensen worden gekoppeld aan een gemeente. Zodra een dossier klaar is geeft de gemeente woningcorporaties opdracht
voor toewijzing van een woning. Op dat punt komt vluchtelingenwerk in beeld. Woningcorporaties zoeken huizen in de sociale woningbouw. De huren daarvan zijn erg gestegen het laatste jaar. Vluchtelingen van nu komen in huizen met de hoogste huur. Men mag een huis niet weigeren op grond van de hoogte van de huur. Mensen komen dan best financieel zwaar
te zitten. Intake bij vluchtelingenwerk en aanvragen van allerlei voorzieningen. Bij de sleuteluitreiking krijgt men complete
steun qua toeslagen en dergelijke. Alles wordt uitgelegd en vluchtelingenwerk zit ‘er bovenop’.
Mensen krijgen een inrichtingskrediet dat men in drie jaar moet aflossen door 6% van de maandelijkse uitkering af te betalen. Zelfs dat is eigenlijk al te veel voor de mensen. Voorbeeld: één persoon krijgt € 3.230,Vluchtelingenwerk krijgt veel spullen om aan die mensen te geven om het huis in te richten. Verleden jaar hebben zij 66
mensen gehuisvest in 29 woningen.
Annet vertelt dat het een mythe is dat vluchtelingen alles krijgen. Als ze een baan krijgen binnen die drie jaar en ze kunnen
aflossen, dan moet dat. Gezinshereniging moet door de mensen zelf betaald worden. Verleden jaar kostte dat € 2300,- voor
drie kinderen. Voor zo iemand vraagt vluchtelingenwerk hulp aan de kerken.
Omdat vluchtelingenwerk de mensen maximaal anderhalf jaar begeleidt is het niet bekend of er veel mensen gaan werken.
In de eerste periode is dat niet het geval. Men krijgt dan een uitkering en men moet scholing ondergaan. De inburgeringcursus wordt gedaan door NLtraining in samenwerking met Vluchtelingenwerk Midden Nederland. Volgens Annet vinden
de meeste mensen zeker geen werk. Bert zegt dat WIL hen via “werk en inkomen” aan het werk moet brengen. Annet zegt
dat zij wel worden uitgenodigd, maar dat er geen hulp gegeven wordt bij het vinden van werk. Door koppeling aan een
taalmaatje proberen zij mensen ook Nederlands te leren.
Victor vraagt of er ook mensen worden uitgenodigd. Annet vertelt dat Nederland per jaar 500 mensen uitnodigt in het land
waarin zij zitten na hun vlucht. Daar wordt dan het eerste contact gelegd. Omdat de toestroom uit Syrië zo groot is neemt
Nieuwegein op dit moment geen uitgenodigde vluchtelingen op omdat dit erg veel werk kost.
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Aan Annet wordt gevraagd op welke manier het wijknetwerk kan helpen bij het werk van vluchtelingenwerk. Zij vertelt dat
zij proberen mensen voor te stellen aan hun buren. Veel mensen zijn daar niet zo van gediend (wegens onwetendheid). Wij
vragen eigenlijk begrip voor de mensen die daar komen wonen. Hoewel mensen nu vrijwel niet in te werken zijn als vrijwilliger doordat Annet en de vrijwilligers ontzettend druk zijn, kunnen ze best mensen gebruiken die hen willen helpen.
Nika vraagt of inmiddels gesettelde vluchtelingen zelf niet ingezet kunnen worden als vrijwilliger bij een (nieuwe) landgenoot. Annet vertelt dat zij dat wel heeft geprobeerd, maar dat dat vaak te zwaar is voor deze mensen.
Mensen kunnen Annet benaderen via de website als zij bijvoorbeeld spullen over hebben. Ook verwelkomt zij graag mannen voor de buitendienst.
Vluchtelingen moeten binnen 14 dagen na sleuteloverdracht uit het AZC vertrokken zijn. Dat levert veel werk op dat in korte tijd gedaan moet worden. Ze zoeken nog mensen voor de buitendienst. Er zijn nu twee buitendienstmensen en die maken al weken van 40 uur per week.
De wethouders Adriani en Stekelenburg zijn op de hoogte van het vele werk dat Annet heeft. Zij heeft er dit jaar iemand
“bij” voor vier uur per week.
Bert vraagt of Annet ook samenwerkt met Lenie Winter en Movactor. Zij heeft veel contacten met arabisten. Annet heeft
wel contacten wat de fietslessen betreft.
Marian Kleinwee wil graag iets in de wijkkrant schrijven over dit onderwerp. Zij neemt contact op met Annet.
Victor lijkt het een goed idee op voor deze groep iets te organiseren met Koningsdag. Hij zoekt hierover contact met Annet.
Annet wijst er nog op dat buren mensen wegwijs kunnen maken in een wijk, zoals ‘waar is de glasbak’, wanneer wordt het
vuil opgehaald, waar zit een goede supermarkt, waar zijn voorzieningen en meer van dat soort vanzelfsprekendheden.
Annet verlaat de vergadering.
Status projecten en werkgroepen
Wijkkrant:
Marian vertelt over de laatst uitgekomen wijkkrant. Door nieuwe gebouwen in de wijk zijn er zo’n 75 adressen bij om te bezorgen. Zij vertelt erg blij te zijn met het redactieteam en met de adverteerders. Er zijn al een aantal vaste rubrieken. Het
redactiewerk gaat steeds beter in vorm en afstemming. Nu is men bezig met de krant voor juni. Marian vertelt dat zij proberen meer input vanuit de bewoners te krijgen. Onno voegt hier nog aan toe dat de advertenties juist zo leuk zijn voor
‘kleine’ ondernemers uit de wijk. Attendeer je buren hierop!
Anna Lise is bezig met het zomerfeest. Joke doet al mee en twee dames uit haar buurt helpen ook mee. Zij wil graag nog
hulp over de mogelijkheden en de technische invulling. Doel is om het feest op 27 juni a.s. te houden. Maar als ze niet ver
genoeg komen voor deze zomer, gebruiken ze de voorbereidingen voor volgend jaar zomer.
Over de informatieavond is bij punt 4. al verteld.
Besloten wordt de vrijwilligersmarkt dit jaar over te slaan.
Rondvraag(je) langs de wijken
Loes had via de mail de vraag gesteld om borden de plaatsen tegen de overlast van hondenpoep. Ook wilde zij maatregelen
tegen het rijden over de sintelpaden met brommers en scooters en het dealen daar.
Op de hondenkaart staat duidelijk waar men de honden mag uitlaten en op welke manier. Er wordt echter niet
veel/voldoende gehandhaafd. Melanie vertelt dat zij stadstoezicht erop heeft gewezen. Volgens Melanie moeten mensen
hun klachten daarover doorgeven aan het Klant Contact Centrum van de gemeente; dan kan daarop worden ingezet met
meer controles en het vaker inzetten van hondenpoepzuigers. Borden neerzetten werkt niet. Janine besluit deze discussie
met de opmerking dat de politiek misschien meer haast kan maken met het op de agenda zetten van de evaluatie van het
hondenpoepbeleid.
Probleem bij de sintelbaan: De omwonenden melden regelmatig de overlast. Volgens Loes weet de politie soms niet waar
de sintelbaan precies ligt en als men uiteindelijk komt zijn de daders al weg. Janine stelt voor om boomstammen langs de
paden te leggen; dan wordt het lastiger voor auto’s om daar te komen. Melanie neemt deze suggestie mee.
Henny geeft door dat vlak bij Green Village een groot hek al een paar weken plat over de weg ligt. Melanie geeft het door
aan de wijkbeheerder.
Frits vertelt dat hij 14 030 heeft gebeld met de melding van een aanhanger met vuil die bij de sintelbaan stond. Er werd
niets mee gedaan. Melanie vraagt Frits om de melding door te sturen naar haar, dan kijkt zij na of er al iets mee gedaan is.
Nika vraagt zich af of op Blokhoeve oost de boel wat opgeknapt wordt. Volgens hem kan dat ook gebeuren rond de vrije
kavels in het midden. Melanie gaat het na.
Marian vraagt of er al iets bekend is over de bouwplannen bij de Mgr Van Heukelumstraat. Volgens Peter Snoeren is de
situatie tot op heden onveranderd.
Victor vertelt dat er op de Taludweg een bord stond “verboden voor bouwverkeer”. Dat is nu weg met het gevolg dat
bouwverkeer niet meer over de bouwweg rijdt maar door de wijk. Melanie gaat er achter aan.
Willie vertelt dat men in Zuilenstein afgelopen weekeind weer last had van vieze lucht vanaf Van Wijk. Melanie adviseert
om voortaan met veel mensen 14 030 te bellen voor deze klachten. Deze keer neemt zij de melding mee.
Melanie vertelt dat er buurtberichten komen namens het wijkplatform en de gemeente over de Veiligheidsavond op 8 juni
a.s..
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8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 2 juni 2015
Rest van het jaar:
Op de DINSDAGEN: 7 juli 2015
8 september 2015
27 oktober 2015
15 december 2015 (eindejaarsvergadering)

