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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/HuisDe Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 27 oktober 2015
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Janine Lubberding, voorzitter
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris
Khalid Loutfi, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Anna-Lise Röben, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Peter Snoeren, wijkwethouder gemeente
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Marian van Kleinwee, Zuilenstein, wijkkrant
Peer van Halderen, Zuilenstein, wijkkrant
Hylco Tamminga, Zuilenstein, wijkkrant

Onno van Geuns, Zuilenstein, wijkkrant
Ria Niamut, Zuilenstein
Marco Diekstra, Zuilenstein, raadslid VVD
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid VSP
Xander Bouwens, Blokhoeve
Siem Reinsma, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Ingrid de Vries, raadslid D66
Jolanda ter Haar,sportcoach Nieuwegein
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1. Opening
De voorzitter, Janine, heet iedereen van harte welkom bij deze vergadering van het Wijkplatform ZHGB. Omdat Jolanda ter Haar
nog naar een andere vergadering moet wil zij graag als eerste aan bod komen. Dit is akkoord.
2. Notulen vergadering d.d. 8 september 2015:
Victor wil inhaken op het onderwerp ‘beheer’ (gladheidbestrijding, blz 1) : hij vraagt of Ton, Nika en Peer nog gaan deelnemen
aan dit overleg. Hij vraagt hen dan speciale aandacht voor de Middelhoeve te hebben. Ooit was afgesproken dat de Middelhoeve
zou worden meegenomen worden in de eerste run omdat deze schuin naar boven loopt en dit stuk dan meteen verandert in een
ijsbaan. Nu blijkt dat de Middelhoeve pas in tweede instantie gestrooid wordt. Hierna wordt het verslag vastgesteld.
De Actielijst wordt behandeld bij punt 8
3.
•

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn vandaag twee (gemeentelijke) wijkberichten uitgegaan. Eén over verlichting in Zuilenstein en één over Blokhoeve.
Het bestuur zal deze op de website plaatsen en rondsturen.

•

De vergaderdata 2016 zijn een aandachtspunt. Deze sturen we mee met de notulen. Op 19 januari is de eerste van 2016.

•

Ton vertelt dat er zeven nieuwe adressen zijn toegevoegd aan onze contactlijst voor de ontvangst van de stukken van het
wijkplatform.

•

* komst statushouders in Zuilenstein
Janine neemt aan dat iedereen over dit onderwerp inmiddels voldoende geïnformeerd is. Dat blijkt ook zo te zijn; er
zijn geen vragen en/of opmerkingen.
Janine vertelt dat zij als voorzitter van het wijkplatform en mede namens de voorzitter Marcel Siermann van wijkplatform Jutphaas/Wijkersloot heeft ingesproken tijdens de raadscommissievergadering.
Kort: Het wijkplatform steunt het plan want is van mening dat mensen die hun leven niet veilig zijn, die geen enkele
basis hebben voor het leiden van een normaal bestaan, welkom moeten zijn. Maar vraagt u bij het voorstemmen voor
dit plan dus een aantal zaken goed te regelen:
o het stimuleren en ruimte geven aan initiatieven die sociale integratie bevorderen.
o het ondersteunen van Vluchtelingenwerk zodat de nieuwkomers daadwerkelijk op hun eindbestemming terecht komen en hun weg kunnen vinden in de samenleving.
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o

grote prioriteit voor de terechte zorgen van bewoners omtrent huisvesting, werk en zorgwoningen.

4.
•

Gert van Jaarsveld, wijkagent
Gert vertelt over het donkere dagen offensief. In de donkere periode van het jaar is er meer politie op bepaalde tijdstippen
in de wijk. Opvallend is een aantal pogingen tot inbraak die voorkomen werden door attente buren. Er is naar aanleiding
daarvan ook een arrestatie geweest. Je bent altijd afhankelijk van mensen die al of niet toevallig in de buurt zijn. Hij benadrukt wel om altijd 112 te bellen bij onraad. De politie controleert ook op de invalswegen om te zien wie er zoal Nieuwegein binnenrijden.

•

Minder gaat het met het aantal auto-inbraken in Blokhoeve. Gert vindt het verbazend hoe nonchalant mensen zijn in het
beschermen van hun spullen. Nog steeds blijven waardevolle spullen achter in auto’s.

•

Janine vertelt dat de whatsapp groep borden met ‘attentie buurtpreventie’ gaat plaatsen. Gert vindt het bestaan van een
whatsapp groep effectiever dan het plaatsen van borden. Als mensen met slechte bedoelingen merken dat ineens veel bewoners naar buiten komen bij onraad, dan zijn ze zo weg.

•

Gevaarlijk invoegen vanaf fietspad naar de Middelhoeve (actielijst). Melanie heeft dit probleem besproken met de verkeersdeskundige. Samen met Ria is een oplossing gezocht. Er komt een soort stippelpad als vervolg van het fietspad om de
overgang minder abrupt te maken.

•

Frits wil weten wat er gedaan wordt aan het “wild parkeren” bij beurzen. Gert antwoordt dat er daar in het verleden stevig
gehandhaafd is door zowel stadstoezicht als de politie. Waarschijnlijk zijn het een volgende keer weer andere mensen die
wild parkeren. De beurzen trekken steeds andere bezoekers.

•

Herman heeft een vraag over een straatje in de buurt; daar zetten bewoners containers neer in de poorten waardoor dieven daar eenvoudig op kunnen klimmen om in te breken. Melanie geeft aan dat mensen dat onderling moeten bespreken.
Als het bij huurwoningen niet werkt, dan kun je de woningcorporatie wellicht eens benaderen om mee te denken over een
oplossing. Mogelijk is ook om er een artikeltje in de buurtkrant over te schrijven.

5.
•

Buurtsportcoach / Jolanda ter Haar
Jolanda stelt zich voor als één van de 7 buurtsportcoaches in Nieuwegein. Met ingang van 1 mei 2015 zijn zij binnen Nieuwegein bezig om beweegactiviteiten te promoten. In de wijken Zuilenstein, Blokhoeve, Huis de Geer doet zij dit samen met
Dennis . Zij legt uit dat een buurtsportcoach mensen helpt die graag willen sporten maar o.a. een drempel ervaren. Zij geven onder andere gastlessen op scholen. Er worden activiteiten georganiseerd voor mensen in de wijk die graag met elkaar
willen sporten, zoals voetballen of wandelen. Er bestaan ook 55+ groepen die onder andere met elkaar stijldansen.

•

De coaches organiseren ook wijkchallenges eens in de zoveel weken voor mensen tussen de 30 en 50 jaar. Jolanda vertelt
dat men beschikt over een zogenaamde Sport-o-theek waar spullen geleend kunnen worden voor activiteiten. Tijdens vakanties organiseren de coaches activiteiten voor kinderen.

•

Op de vraag of het hier gaat om nieuwe functies antwoordt Jolanda dat zij werkzaam waren als combinatiecoaches en nu
ingezet worden als buurtsportcoach. Er is volgens haar geld beschikbaar gekomen voor het extra aanbieden van sport. De
coaches worden volgens Jolanda zowel reactief als proactief ingezet. Zij doen beweegintakes in de wijken. Deze intakes
worden aangekondigd in de Molenkruier als spreekuren waar men terecht kan met vragen over sporten. Volgens Jolanda
bezoeken de coaches ook bestaande groepen. Ze willen weten wat mensen beweegt en wat voor ideeën men heeft over
sporten en bewegen.

•

Peer vraagt naar de folder over dit onderwerp, waarin onze wijken jammer genoeg ontbraken. Jolanda vertelt dat in de
nieuwe folders onze wijken wel genoemd zullen worden. Helaas zo gelopen, maar voor de toekomst goed opgepakt. Op de
website e.d. is dit inmiddels gecorrigeerd.

•

Er wordt gevraagd naar de subsidiegelden; komt een en ander landelijk vanuit VWS?

•

Op de vraag tot wanneer deze inzet duurt antwoordt Jolanda dat het voorlopig doorgaat tot eind 2016. Zij vertelt dat er
dan bepaalde doelen gehaald moeten zijn.

•

De vraag wordt gesteld hoe zij, naast scholen en sportverenigingen, de gemiddelde burger gaan bereiken. En gaan mensen
niet naar sportverenigingen om te sporten? Het schijnt dat mensen niet zo graag verplicht worden om bijvoorbeeld elke
week te komen. Hoe zit het met financiële bijdragen? Jolanda antwoordt dat er activiteiten zijn die gratis zijn, maar ook activiteiten waarvoor een bijdrage gevraagd wordt.
De landelijke website is te vinden op www.sportindebuurt.nl; Die van Nieuwegein is www.sportidnieuwegein.nl .

•
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Jolanda wordt bedankt voor deze kennismaking en verlaat de vergadering.
6.
•

•

•

•

Stemmen over
Iedereen heeft de stukken ontvangen en gelezen. De vergadering gaat over tot stemmen.
Hanging baskets in 2016
Als het doorgaat zal wel worden aangedrongen op mooier gevulde baskets. Volgens Victor is het één derde van ons budget.
Janine vertelt dat er veel positieve reacties zijn binnengekomen uit de wijk. Bij de stemming is er één stem tegen. Afgesproken wordt dat volgend jaar weer geëvalueerd wordt. Misschien is er een mogelijkheid om klachten te inventariseren en aan
te kaarten. Voorstel aangenomen.
Schoolplein Beatrixschool .
Janine vat het voorstel kort samen. De Beatrixschool heeft een onlogische plek voor de fietsenstalling. De – zeer actieve
ouders - willen graag groen weghalen en een extra voetbalveldje te maken zodat de – niet voetballende - kinderen minder
last hebben van voetballers. Bij de gemeente heeft men ook een bijdrage gevraagd. Zij proberen op allerlei manieren geld
bij elkaar te krijgen. Victor legt uit dat dit bedrag niet is begroot, maar dat wij nog een reserve hebben en dat geld kan
daarvoor besteed worden. Op deze manier kunnen wij iets waardevols aan de wijk toevoegen. Als wij meedoen, dan schrijft
men ook een stukje voor de wijkkrant. We kunnen vragen of we op de sponsorlijst genoemd kunnen worden. Er zijn geen
tegenstemmers. Voorstel aangenomen.
Buurbeller
Onno kwam met het voorstel naar aanleiding van wat hij had meegemaakt bij wateroverlast van buren waarbij niemand
contactgegevens had van hun naaste buren. Janine heeft dit idee ook bij de andere wijkplatforms gebracht om het eventueel Nieuwegein-breed op te pakken. De politie steunt het initiatief. Het huidige voorstel is dat we de kaartjes meesturen
met de wijkkrant van december. Marco vraagt of dit ook via een app te delen is. Onno legt uit dat mensen van hun directe
buren geen telefoonnummers weten of hen kunnen bereiken. Dit kaartje kan mensen op het idee brengen om een appgroepje te vormen voor contact. In de wijkkrant zal er een stukje over geschreven worden. Voorstel aangenomen.
Paaltjes met plaquettes bij kunst Blokhoeve
Op 7 november 2015 zal het laatste kunstwerk in Blokhoeve feestelijk geopend worden. Voor die gelegenheid heeft Janine
aan Ton de Gruijter gevraagd om bij twee kunstwerken gedichten te maken. Deze zullen dan ook worden voorgedragen en
op de plaquettes vereeuwigd, samen met het logo van het wijkplatform. Onno zegt toe mee te denken over de vormgeving
daarvan. Voorstel aangenomen.

7.

Melanie over snoeproute
Melanie vertelt dat geruime tijd geleden Onno en zij bezig zijn geweest met de route waar scholieren liepen naar de Plus
toe en waar veel rommel achtergelaten werd. Er is een pilot geweest, samen met gemeente en Nederland schoon. Samen
met ondernemers en scholen werd gekeken naar hoe men zwerfafval kon beperken. Er zijn borden geplaatst met de tekst
“over 50 meter is er een afvalbak”. Er zijn lessen aan besteed en er zijn diverse metingen geweest. Achteraf is één en ander
geëvalueerd. De grootste rommelmakers bleken niet de leerlingen van het Anna van Rijn. Het zijn in de meeste gevallen
vaak gewoon voorbijgangers die rommel achterlaten en ook wel scholieren van het ROC en het Anna van Rijn. Peer wil
hierover graag een stukje in de wijkkrant. Melanie wil daar graag na de evaluatie een stukje over schrijven.

8.
•

Status projecten en werkgroepen plus de actielijst
Fiets middelhoeve. Dit onderwerp is behandeld bij punt 4. Afgehandeld

•

Verkeer langs de roadblock. Dit probleem is uitgelegd. Afgehandeld

•

Fietsverlichting op website. Is gebeurd. Afgehandeld

•

Egaliseren voetbalveld Blokhoeve. Is gebeurd. Afgehandeld

•

Buurbeller. Daar gaan we verder mee. Afgehandeld

•

Enquête Zuilenstein: blijft staan. De resultaten van studente Tinka zijn nog niet gedeeld. Naar aanleiding daarvan vertelt
Janine dat zij bij het bespreken van de plannen voor Kerkveld aan tafel heeft gezeten met Dennis Duiker van Movactor. Janine heeft met hem besproken om eens nadrukkelijker bij de samenwerking stil te staan. Hij beloofde dit onderwerp mee te
nemen.

•

Wijkschouw. Janine vertelt dat dit onderwerp “als een speer is gegaan”. Een voortvarende groep mannen heeft dit voor
elkaar gestoomd. Er zijn afspraken gemaakt, er is een oproep gedaan tot inventarisatie en we hebben al een datum waarop
we met Kees de Bruin, de wijkwethouder, de wijkagent, een verkeersdeskundige en Melanie op de fiets door de wijk gaan
om de geïnventariseerde onderwerpen te bekijken.
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•

Zomerfeest. Anna-Lise is hier met Joke mee aan de slag. Zij bezoeken plekken waar het feest gehouden kan worden. Zij heeft
de gemeente benaderd voor wat wel of niet kan op vergunning-gebied. Het basisidee is leuk. Plan is een hoofdattractie (een
toneelgroep die waarschijnlijk “Midzomernacht” speelt) met ook muziek erbij. Datum is waarschijnlijk zaterdag vóór 21 juni
en het alternatief wordt de zaterdag na 21 juni 2016.

•

Sluipverkeer over Middelhoeve. Vandaag hebben bewoners van Blokhoeve een wijkbericht gekregen. Daarin staat dat er
vanaf 22 t/m 28 november een kentekenonderzoek (meting) in Blokhoeve wordt gehouden. Dit wordt gedaan om het probleem meetbaar te maken, ook voor de bewoners van de wijk. Michiel geeft aan dat er bepaalde duidelijke zaken zijn die
meegenomen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld mensen die naar NBC gaan. Melanie vraagt mensen om dergelijke zaken
naar haar door te mailen. In hetzelfde wijkbericht (van de gemeente) staat een stukje over de kunst in Blokhoeve. Daarin
wordt het wijkplatform als partner helaas niet genoemd.

•

De Bever wordt op 2 november 2015 geplaatst.

•

Beplanting kunstwerken. De beplanting laat te wensen over. Dit wordt meegenomen bij de organisatie rond de feestelijke
opening.

•

Smalle voetpad bij tramhalte Batau noord. Er is inmiddels een nieuwe fietsenstalling geplaatst, maar men heeft geen rekening gehouden met het voetpad dat er was. Er is geen goede aansluiting. Peer maakt er een foto van en stuurt deze naar
Melanie. Zij neemt contact op met de instantie waar dit onder valt.

•

Wijkkrant: Alles loopt. Marian vertelt dat de deadline 7 november a.s. is. De krant wordt in het weekend van 19 december
2015 bezorgd. De redactie is voorzichtig optimistisch over hoe de krant zich ontwikkelt. Er komen steeds meer reacties binnen. Bakkerij Sterk neemt de adverteerplaats van McDonalds over. Het onderwerp ‘adverteren’ komt op de agenda voor de
evaluatie tussen redactie en bestuur. Misschien kan er zich iemand bij aansluiten die zich alleen met de advertenties bezighoudt. Er komt toch veel bij kijken.

9.

Rondvraag(je) langs de wijken
Herman liep in park Kokkeboogaard en daar viel hem op dat er veel wortelopdruk in de paden was. Dit is gevaarlijk,
vooral voor ouderen die daar lopen. Het advies is om dit bij 14030 te melden en als de terugkoppeling niet werkt, dan
kunnen wij het hier bespreken.
Michiel haalt plan Blokhoeve oost aan. Voor de huidige bewoners van Blokhoeve loopt dat niet zo prettig. Zij zitten in
de inspraakprocedure en overwegen om juridische stappen te nemen. Het gaat voornamelijk over de afstand van het
water.
Marian vertelt over de wijziging van de plannen rond de Van Heukelumstraat. De bewoners gaan ook een bezwaarprocedure starten tegen de gemeente.
Ton heeft anderhalve maand terug 14030 gebeld over een wilgenstruik die in de weg stond en dat betonplaten scheef
liggen ten opzichte van de weg. Verleden week heeft MOR laten weten dat alles opgelost is, maar dat is het zeker nog
niet. Hij gaat dit doorgegeven naar Melanie.

10. De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Eerstvolgende vergadering:
Dinsdag 15 december 2015 (korte vergadering met kerstborrel – locatie nader te bepalen)
2016 (allen op dinsdag in buurthuis Kerkveld)
19 januari
1 maart
12 april
31 mei
5 juli
6 september
18 oktober
13 december

