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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 27 januari 2014
Locatie: Buurthuis Kerkveld, 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
Suzanne Geertsema, gemeente Nieuwegein
Marian van Kleinwee, Zuilenstein, wijkkrant
Peer van Halderen, Zuilenstein, wijkkrant
Kees de Bruin (gemeentewerken)

Maarten Oomen, Your Hangout
Eric Buitelaar, Inloop De Kolibri
Anna-Lise Röben, Zuilenstein
Huub Pepping, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein
Xander Bouwens, Blokhoeve
Siem Reinsma, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1.
Opening
De voorzitter, Janine Lubberding, heet iedereen welkom. We beginnen aan een nieuw jaar met goede moed.
Helaas moet Janine een treurige mededeling doen over Rolf Sorber, al een paar jaar lid van het wijkplatform. Rolf was al een
aantal vergaderingen niet meer aanwezig. Zij vertelt dat Rolf begin oktober 2014 overleden is.
2.
•

Notulen vergadering d.d. 16 december 2014:
Naar aanleiding van het verslag merkt Frits Herremans op dat de planten die in de kunstwerken in Blokhoeve stonden zijn
verdwenen. Het is niet bekend hoe ze verdwenen zijn. Melanie vraagt na of er opnieuw planten in gezet kunnen worden.
•
Janine vraagt Kees of hij al weet of je een pasje nodig hebt voor de grote papiercontainer als je geen eigen papiercontainer
wilde hebben. Kees vertelt dat je daarvoor geen pasje nodig hebt.
Hiermee zijn de notulen vastgesteld.
3.
•
•

•

•

4.
•

Beheer / Kees de Bruin
Kees vertelt dat hij in de vergadering van maart de projectenkaart zal presenteren. Deze laat zien welke werkzaamheden er
in onze wijken het komende jaar gepland zijn.
In maart wil hij graag een agendapunt voor degene die toezichthouder van groenprojecten is. We zullen dan de nieuwe
beeldbestekken bespreken.
Nu is men bezig met de bladcampagne. Ze hebben twee weken vertraging opgelopen door de wind. De vuurwerkcampagne
is achter de rug en nu wordt de restrommel in combinatie met bladcampagne opgeruimd. Kees vertelt dat de mensen soms
weken later nog vuurwerkrommel tegenkomen. Hij oppert dat misschien toch volgend jaar meer met inzet van de burgers
gevraagd gaat worden. Eric suggereert om tegelijk met het inzamelen van kerstbomen afvalzakken met vuurwerkrommel in
te laten leveren (eventueel tegen een beloning).
Frits vraagt waar hij kan doorgeven dat plastic afval vergeten wordt door de ophalers. Bij zulke zaken kun je altijd de Servicelijn bellen (14 030). Janine suggereert om de plastic zakken te laten bevestigen aan haken die aan lantaarnpalen zitten.
Kees vertelt dat het wel is onderzocht, maar dat er is niet voor gekozen om verschillende redenen.
Maarten Oomen / Your Hangout
Maarten Oomen is samen met Eric Buitelaar te gast in de vergadering. Maarten is initiatiefnemer van Sponsorworld. Hij
kwam in contact met jongeren die kampten met verschillende problemen. Hij heeft ook een zwemschool in het Mercurehotel. In 2011 begon hij de stichting Sponsorworld. Sinds die tijd is hij met verschillende projecten bezig geweest, in 2014 bij
Centrum de Teil in Vianen.
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5.
•
•
•
•

6.
•

•
•
•

7.
•
•
•

•
•
•

Sinds kort zit Maarten in Nieuwegein aan de Symphonielaan 12. Hij zou daar dagbesteding bieden voor o.a. jongeren. Door
de lotgevallen van MeCare beleeft hij daar een valse start. Hij ondervindt grote problemen door de fraude die daar waarschijnlijk gepleegd is. Het is een mooi pand dat hij huurt van Carrièrecafe en dat gaat gelukkig goed. Hij wil doorgaan met
zijn werk. Hij zoekt in zijn werkzaamheden ook contact met andere organisaties zoals Movactor.
Eric Buitelaar geeft aan dat het pand op bepaalde uren van de week een inloop wordt voor naasten van mensen met kanker. Hij doet onderzoek of er belangstelling voor is in Nieuwegein. Hij heeft inmiddels contacten bij de afdeling oncologie in
Nieuwegein en Leidse Rijn. Door verspreiding van folders probeert hij bekendheid voor zijn inloopcentrum te krijgen. Misschien kan hij in de wijkkrant ‘reclame’ maken voor zijn werk.
Eric wil er een laagdrempelige inloop realiseren, waarin plaats is voor workshops, lotgenotencontact of een specialist die
iets komt vertellen. Maarten antwoordt dat verschillende doelgroepen gescheiden opgevangen kunnen worden.
Janine vraagt zich af of er al niet veel professioneel geleide projecten zijn zoals Maarten en Eric dat doen. Maarten vindt dat
er vaak moeilijk iets of iemand te vinden is die de juiste hulp kan bieden. Zij zijn volgens hem geen professionals, maar wel
ervaringsdeskundigen. Bij YourHangout kunnen mensen vrijblijvender binnenlopen. Na of tijdens een gesprek komen zaken/problemen vanzelf op tafel. Hij geeft aan dat zij mensen doorsturen als het te ingewikkeld wordt.
Binnen de gemeente hebben de heren contacten met WIL, Marleen Manders, Movactor, burgemeester Backhuijs en wethouder Adriani.
Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een vraag binnengekomen over het onderhoud midden in de dam bij de hoogspanningsmast. Het is niet bekend van
wie dat stuk grond is en wie daar voor zorgt. Melanie heeft het bij de projectleider neergelegd. Tot nu toe heeft zij er nog
geen antwoord op gekregen. Wordt vervolgd.
Victor heeft gevraagd naar de verkeers-‘smileys’ in Blokhoeve. Hij vraagt zich af of deze ook iets registreren. Melanie antwoordt dat het bedoeld is als positieve invloed op het rijgedrag in de wijk. Het apparaat registreert niets.
Hoe is het met de rioolreparatie in de Bazuinlaan? Melanie antwoordt de stand van het riool er slechter aan toe is dan
gedacht en dat de werkzaamheden daarom uitlopen.
Wat is de stand van zaken met de eventuele wegafsluiting bij Chandra Bowling? Melanie vertelt dat er erg hard gereden
wordt op het rechte stuk voor Chandra Bowling. Daarom is er gekeken of men het verkeer om kan leiden.
Status projecten en werkgroepen
Janine vertelt dat het bestuur dit jaar positief verder wil op de ingeslagen weg samen met de wijkbewoners. Het wijkplatform zal dit jaar hopelijk invulling gaan geven aan verschillende project- en werkgroepen.
Een werkgroep is een groep mensen die werkt aan iets dat altijd doorgaat, zoals het groen in de wijk of de wijkkrant.
Een projectgroep is een groep mensen die zich richt op één zaak. Bijvoorbeeld een zomerfeest. Met een begin en een eind.
Het bestuur wil daar binnenkort meer over laten weten, er zal een mail over uitgaan.
Suzanne vertelt in dit kader dat men zich binnen de gemeente bezighoudt met de vraag hoe je bewoners kunt activeren. Ze
zal hierover in gesprek gaan met het bestuur.
Janine vertelt verder dat het bestuur dit jaar minimaal twee informatieavonden wil houden.
Wijkkrant: Marian vertelt dat de redactie inmiddels is gestart met nummer 1 van 2015. Harry wordt opgevolgd door Joke
Kanis. Binnenkort is er een vrijwilligersavond voor de vaste rubrieken die zij gaan invullen. In de mailbox komen leuke stukken binnen, fijn dat er respons uit de wijk komt. Marian vertelt dat zij altijd mensen zoeken die regelmatig iets willen schrijven voor de krant. De volgende wijkkrant komt in de laatste week van maart uit.
Rondvraag(je) langs de wijken
Suzanne gaat Marjan benaderen over Geynwijs; zij wil daar graag in de wijkkrant wat meer over vertellen. Suzanne vertelt
kort in de vergadering over de start van Geynwijs. Mensen béllen meer dan dat zij binnenlopen. Er volgt een evaluatie over
deze eerste periode.
Maarten en Eric danken het bestuur dat zij hun verhaal mochten doen. Hun komst wordt ook gewaardeerd, het is fijn te
horen over initiatieven die in de wijk gebeuren.
Siem vraagt wanneer het fietspad naar Blokhoeve er komt. Er was in de Homebox een beurs en hij had de politie gebeld
omdat alles helemaal vol geparkeerd stond. Men stond zelfs in het speelpark. Melanie vraagt nog na of er bekeurd is. Het
ging om een Knaagdierenbeurs. Melanie antwoordt dat het fietspad er aan komt; de planning is dat het in het eerste kwartaal van 2015 klaar zou zijn.
Er wordt geïnformeerd naar de functie van de renovatie van de gasleiding. Peter legt uit dat deze gasleiding te dicht bij het
gebouw van de Homebox (grote aantallen mensen bijeen) ligt en dat renovatie nodig was voor de veiligheid.
Frits zegt dat ze zijn gestopt met het uitgraven van het water tussen het eiland en het blok. Hij vraagt zich af waarom. Melanie antwoordt dat het gefaseerd gedaan wordt en dat men elk moment weer verder zal gaan.
Harry had Gert willen vragen naar de brandstichtingen in onze wijk. Er schijnen wat auto’s aangestoken te zijn en afgelopen
zaterdag was De Bazuin in brand gestoken.
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Harry vraagt of er al iets bekend is over de bouwplannen bij de Van Heukelumstraat. Peter vertelt dat de vorige eigenaar de
grond verkocht heeft. De rechten op de bouwvergunning zitten bij een andere partij. De onderhandelingen daarover kunnen lang gaan duren.
De voorzitter laat weten het te waarderen dat de wethouder de vergaderingen trouw bijwoont. Op die manier is het contact tussen wijkbewoners en wethouder minder afstandelijk. Dat geldt ook voor raadsleden. Niet iedere vergadering heeft
altijd een agenda vol “hot-items”, maar samen vergaderen en een en ander uitwisselen maakt het contact makkelijker. Peter antwoordt dat hij hier probeert te zijn als toehoorder en om te weten wat er speelt in de wijk. Zijn deur staat open voor
bewoners uit de wijk.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 10 maart 2015
Vergaderschema 2015:
OP DE DINSDAGEN:

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

