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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 22 april 2014
Locatie: Buurtcentrum Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig
Janine Lubberding, Zuilenstein, voorzitter
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris (notulist)
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein Oud Jutphaas
Onno van Geuns, Zuilenstein
Rolf Sorber, Zuilenstein
Marian van Kleinwee, Zuilenstein
Sandra Offenberg (vervangt Gert van Jaarsveld)
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Kees de Bruin, gemeente
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Hans Reusch, Wethouder
Khalid Loutfi, Zuilenstein, bestuur ZHGB

1. OPENING door voorzitter Janine Lubberding.
De voorzitter geeft aan dat het een korte vergadering zal worden en verwelkomt de aanwezigen. Speciaal vermeld
wordt dat wijkwethouder Hans Reusch vanavond als wethouder voor het laatst in ons midden is, aan het eind van de
vergadering wordt daar op teruggekomen.
2. NOTULEN VERGADERING d.d. 11 maart 2014:
Correcties: onder punt 7 woonservice zones: Melanie “bespreekt het” wijzigen in “regelt het”. Rolf geeft aan dat er een
rondvraagpunt niet genotuleerd is, dit betreft de veranderingen die in het park Zuilenstein zijn uitgevoerd en het verzoek aan de gemeente om op tijd het wijkplatform te informeren.
Mirjam geeft aan dat Mirjam met een j is. Alle correcties zullen worden doorgevoerd.
De notulen zijn, inclusief de nog te verwerken correcties, hierdoor vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN / Ingekomen stukken
De secretaris meldt de volgende stukken te hebben binnengekregen:
• Vernieuwing trambaan gedeelte Kanaleneiland zuid – remise, gezonden door het BRU
4. Politie
Sandra Offenberg vervangt Gert van Jaarsveld.
Er wordt gemeld dat er in de wijk Zuilenstein een ‘whatsapp’ groepje is ontstaan, de leden van dit groepje waarschuwen
via de smartphone de andere groepsleden zodra er verdachte situaties zich voordoen. Beslist een goed initiatief! De politie onderzoekt of er een mogelijkheid is om soortgelijke groepjes een ‘training’ te geven in wat te doen en waarop te
letten bij verdachte situaties.
Hans Reusch vermeld terloops dat de mensen die zich daar voor opgeven dan ook moeten komen, als er maar 4 van de
12 komen is dat wel erg mager.
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De auto-inbraken in Blokhoeve (parkeerterreinen) en Zuilenstein zijn nog steeds een zorg. Met de woninginbraken is het
relatief rustig in onze wijken. Sandra geeft nog extra aan dat bij verdachte situaties er zeker naar 112 gebeld moet worden .
5. Status projecten en werkgroepen
e
Er wordt stil gestaan bij het verschijnen van het 1 nummer van de wijkkrant. Er is veel respons binnen gekomen. Momenteel zijn er met 2 adverteerders overeenkomsten aangegaan.
De redactie heeft onderling geëvalueerd en de taken verdeeld. Op de vraag of er met andere wijkplatforms is overlegd
kan de redactie duidelijk zijn, er zijn grote verschillen maar ieder platform organiseert het op zijn eigen manier. Gevraagd wordt om mee te denken (en doen) bij de werving van adverteerders. Leus: op naar de tweede krant!
6. RONDVRAAG(je) LANGS DE WIJKEN
Marian: Nieuwbouw van Heukelumstraat. Is er al wat bekend over de schriftelijk gestelde vraag naar de gemeente?
Hans Reusch geeft aan: dat het bouwplan nog steeds op zijn ‘kont’ ligt, hij trekt de voortgang na bij het college.
Victor: Fiets- voetpad Blokhoeve – Zuilenstein. Melanie heeft aangegeven dat het traject langs het NBC de voorkeur heeft
binnen de gemeente. Echter wordt aangegeven dat dit pas in 2017 gerealiseerd kan worden. Melanie kaart dit nog aan met
het hoofd beheer of er snellere realisatie wellicht mogelijk is.
Nika: Trambaan vernieuwing. Verwijzend naar het ingekomen stuk, wordt dit nog behandeld?. Het ingekomen stuk wordt
ter kennisneming aangenomen.
Rolf: Onderhoud openbare verlichting. Het valt op dat er niet snel gerepareerd wordt bij defecte verlichting. Hans Reusch
geeft aan dat de aflopende contracten met Citytec in de afrondende fase is, hierdoor zal de service en respons beter worden.
Mirjam: Flyer Oranjevereniging. Op de flyer van de Oranje vereniging stond ons logo vermeld. Wordt verwacht dat het
platform hier actief aan gaat deelnemen? Janine geeft aan dat de oranje vereniging slecht financieel is ondersteund bij het
uitgeven van de flyer, verder deelname door het wijkplatform is niet aan de orde. Een ieder staat vrij om hieraan deel te
nemen.
Rolf: Komt Ton Bouwman (notulist) nog terug?. Ton sukkelde even wat met zijn gezondheid. Het gaat inmiddels weer beter. Wel heeft het hem doen besluiten te stoppen als notulist. Hij woont niet in “onze” wijken en zal daarom ook niet aanwezig zijn als wijkbewoner.
7. Afscheid Hans Reusch
Janine spreekt Hans toe, zij laat aan de hand van foto’s (genomen tijdens zijn wijkwethouderschap) hem praten over gedane zaken in de afgelopen jaren. Hetgeen menig hilarische voorvallen opleverde.
Als dank voor zijn inzet voor ons wijkplatform wordt hem een sculptuur overhandigd, met als motto ‘betrokkenheid in de
wijk’. Dit wordt door hem zeer gewaardeerd. In zijn dankwoord memoreert Hans dat het wethouderschap een “sociaal en
maatschappelijke’ hobby is, maar het moet wel ‘leuk’ zijn. Het incasseringsvermogen wordt goed getraind. Ik blijf een betrokken wijkbewoner. Motto: Als je er bent, dan ben je er!
Hans over het wijkplatform: Met steun en betrokkenheid kan er veel bereikt worden. Je kan wat betekenen om op de juiste
e
knoppen te drukken. Vergaderingen, gezellig, gedisciplineerd. 3 helft! Goed of kan het beter? Vaak worden mensen actief
als er wat verbetert kan worden. Tot slot, erg bedankt voor het mooie cadeau.
8. Sluiting om 21:00 uur
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
e

Na sluiting van de vergadering werd er in de 3 helft nog gezellig nagekaart over het wel en wee van het wijkplatform in
aanwezigheid van Hans Reusch. Hans het ga je goed.

Eerstvolgende vergadering op locatie Buurtcentrum Kerkveld
DINSDAG 3 juni 2014
Vergaderschema 2014:
OP DE DINSDAGEN:

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
Nr.

1a

Naam van Project- of Werkgroep

Project- of
Werkgroep**

Categorie
V.A.A.S.*

stand per 22 april 2014

Status

Wie

Loopt. Stukjes
schrijven: iedereen!!

Marian / wijkkrant

Communicatie/PR/
Nieuwsbrief/wijkkrant

Werkgroep

1b

Website

Werkgroep

voorlichten

Loopt. TEKSTEN
AANLEVEREN MAG
IEDEREEN!!

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

Nieuw programma is
in gebruik genomen.
NU WEER OPPAKKEN

Ton Visser, secretaris

5

Eenzaamheid verminderen

Projectgroep

Samenwerken

OPPAKKEN zodra
voldoende capaciteit
en kennis er is

Janine

6

Wijkschouw voorjaar 2014

Projectgroep

Samenwerken

Inplannen voorjaar
(zomertijd)

Thema rolstoel
vriendelijkheid.

7

Ontwikkelingen Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Ontwikkelingen
Volgen

Janine

8

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. / samenwerken

Def. Ontwerp is rond
na vergunning volgt
plaatsing medio
zomer 2014

Nika, Mark, Melanie

9

Woonomgeving

Werkgroep

Samenwerken

VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD OPROEP!

Mirjam

10

Wijkactiviteiten

Werkgroep op
projectbasis

VAAS

ATTENTIE: SUBSIDIES
MOGELIJK VIA
HEIDEMIJ Kern-metpit

11

Hondenbeleid

Projectgroep

Samenwerken
Adviseren

Melanie/Miriam
/Rolf

voorlichten

Nika

Mirjam

