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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 28 januari 2014
Locatie: Buurtcentrum Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig
Janine Lubberding, voorzitter
Victor Goulmy, penningmeester, Blokhoeve
Ton Visser, secretaris, Blokhoeve (notulist)
Khalid Loutfi, bestuurslid, Zuilenstein
Hans Reusch,(wijk)wethouder
Melanie Gitz, wijkmanager
Gert van Jaarsveld, politie/wijkagent
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein Oud Jutphaas
Onno van Geuns, Zuilenstein
Rolf Sorber, Zuilenstein
Erna Kotkamp, raadslid GroenLinks
Max Mangani, Zuilenstein (gast)
Jaap Louis, Zuilenstein (gast)
Piet en Loes de Groot, Blokhoeve (gasten)
Marian van Kleinwee, Zuilenstein
Elise Zegwaart, Zuilenstein (verkeersouder)
Ria Niamut, Zuilenstein

Afmeldingen
Jacqueline van Langeraad-Goes, Nika Gerson Lohman, Henk Bos, Ton Bouwman (ziek)

1. OPENING door voorzitter Janine Lubberding.
2. NOTULEN VERGADERING d.d. 19 december 2013:
e
Correctie 1: op pagina 1, punt 3 ingekomen stukken, 2 stuk, tekst wijzigen in “Reactie van wijkplatformlid inzake hondenbeleid. 2: op pagina 2, punt 6.3 deelkopje ‘verkeersouders’ wijzigen in ‘Verkeer in de wijken’, idem pagina 4, punt 3.
3. MEDEDELINGEN / Ingekomen stukken
De secretaris meldt de volgende stukken te hebben binnengekregen:
E-mail over vrijmarkt in Nieuwegein Noord (al beantwoord)
Reminder betr. Repair Cafe op zaterdag 1 februari a.s.
Reminder betr. aanmelden klus voor NL Doet (voor 4 febr.)
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4. POLITIE, Gert van Jaarsveld, wijkagent
Het bestrijden van auto inbraken (deze maand 5x), woning inbraken (2 pogingen deze maand) en fietsen diefstallen (enkele
deze maand) hebben nog steeds prioriteit.
Het verkeersinfarct tijdens de niet officiële ’memorial’ voor Paul Walker op de parkeerlocatie Blokhoeve, duurde slechts 3 uur.
Na de herdenking loste de drukte, ook vanwege de regen, zich snel op.
Momenteel vindt er een speciale actie plaats in geheel Nieuwegein gericht op auto inbraken, in onze wijken is het relatief rustig in vergelijking tot de ons omringende wijken. Devies: Blijf melden en (buren)alertheid werkt echt!
5. BEHEER, Kees de Bruin
Vanwege het nog niet geheel gereed zijn van de projectenkaart zal de presentatie op de volgende vergadering gebeuren.
Het bestuur heeft n.a.v. een zeer beperkte terugkoppeling op een melding bij de servicelijn/het klantcontactcentrum van de
gemeente, hierover gesproken met de wijkmanager. Zij gaat dit terugkoppelen. Wij hopen dat het klantcontactcentrum hierdoor in de toekomst de mensen wat uitgebreider zal inlichten over hun melding.
5a. Situaties gasten
De heer Max Mangani (wijkbewoner Zuilenstein) is aangeschoven om aandacht te vragen voor het overlast gevende gedrag
van school uitgaande kinderen (Anna Van Rijn college en mogelijk ook ROC Nieuwegein Harmonielaan) die de bewoners van de
Harmonielaan tot wanhoop drijven.
Enkele jaren geleden zijn er afspraken gemaakt met de scholen, het lijkt erop dat die verwaterd zijn. De afspraak wordt gemaakt dat er op korte termijn een gesprek komt met de school, wijkplatform, wijkmanager, jongerenwerker en politie(wijkagent).
Bijkomend probleem is het zwerfafval die de schooljeugd achterlaat op straat etc., de wijkmanager bekijkt of het bijplaatsen
van afvalbakken iets kan oplossen. Deze beide ontoelaatbare gedragingen van de schooljeugd worden in het gesprek meegenomen.
Jaap Louis (wijkbewoner Zuilenstein) vraagt aandacht voor de snelheidsoverschrijding ter plaatse van de Paukenlaan, zo werden voertuigen geschramd door een uit de koers geraakte personenauto. Snelheidsmetingen die de gemeente onlangs heeft
uitgevoerd gaven geen overschrijdingen aan. Het lijkt er op dat tramreizigers hun auto in de wijk parkeren in plaats van op de
parkeerterreinen Blokhoeve. De voorzitter stelde voor om 2 stuks ‘Victor Veilig’ poppen (gele opvallende mannetjes) te plaatsen en 30km stickers op de vuilcontainers te plakken om aandacht te trekken.
Hans Reusch reageert dat de praktijk vaak anders is. Momenteel lopen er binnen Nieuwegein projecten die er op gericht zijn
om wijken zo in te richten dat er niet harder gereden kan worden dan is toegestaan. Op de kreet of er wel serieus met klachten
wordt omgegaan, reageerde de wijkwethouder resoluut, ‘de klachten worden wel degelijk serieus genomen’. Ook kunnen
klachten naar het zakelijke e-mailadres van de wijkwethouder en de wijkmanager worden gezonden.
Piet en Loes de Groot (wijkbewoners Blokhoeve) bezoeken de vergadering in verband met de vernieuwde omgevingsvergunning van Green Village. De wijkmanager gaf aan dat de omgevingsvergunning reeds verleend is. Hans Reusch geeft aan dat
binnen de vergunning de belangen voor de omwonenden zoveel mogelijk zijn beschermd. Mocht het zo zijn dat er toch overlast ontstaat dan wil hij daarvan direct op de hoogte gebracht worden. Het inbrengen van bezwaren op de vergunning is tot 6
weken na de beslissing mogelijk, echter is dit een particuliere aangelegenheid.
Via een bewonersklacht is er een melding gemaakt van de situatie rondom de gebouwen van de Stadsverwarming (storende
graffiti en ontbrekende afschermende beplanting) bij de gemeentelijke servicelijn. De wijkwethouder gaf aan dat, ondanks de
afwijzing van de servicelijn, hier nog verder naar gekeken moet worden.
6. Projecten & Werkgroepen
1. Communicatie/PR/Nieuwsbrief/wijkkrant
Marian meldt dat Peer van Halderen is toegetreden als redactielid en zal zich vooral richten op het redigeren van teksten.
Besloten is om de wijkkrant uit te brengen in A3 formaat. Een concept contract voor de werving van adverteerders is gereed.
Voor de werving van personen die als tegenprestatie (WIL= Werk en Inkomen Lekstreek) de redactie kunnen ondersteunen,
vraagt de wijkmanager om een taakomschrijving. Dit wordt door de redactie toegezegd onder de restrictie dat bewoners uit de
wijken van het wijkplatform de voorkeur hebben.
3. Verkeer in de Wijken
Het ‘blauwe paden project’ binnen Zuilenstein is bijna afgerond, 6 hoofdroutes zijn gecreëerd, de 2 veilige oversteken (Sweelinklaan) moeten nog uitgevoerd worden. De looproutes zijn in ‘verkeersblauw’ aangeduid met pijlen, tegels en ‘nijntje’ attentiepunten, deze routes moeten gezien worden als meest veilig en verkeersluw met veilige oversteken. Dus niet de kortste maar
wel de veiligste route, de ouders beslissen zelf hoe er (wel of niet) van gebruik gemaakt wordt. Via de scholen is er, voor de
kinderen en de ouders, een nieuwsbrief verspreid, na het gereedkomen van het gehele project zal de gemeente de communicatie verzorgen. Elise Zegwaart zegt toe een stukje voor de wijkkrant te verzorgen.
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4. Werving vrijwilligers
De werving voor vrijwilligers via de vrijwilligersbank ligt stil in verband met vernieuwing van de computer programmatuur bij
MoVactor zo meldt het SVN (Stichting Vrijwilligers Nieuwegein). Reden, geen ondersteuning meer van oude software.
6. Wijkschouw 2014
De wijkschouw zal worden ingepland in het voorjaar, wanneer er voldoende licht is in de avonduren.
8. Kunsttraject Blokhoeve
De kunstcommissie heeft met de kunstenaar (bloembakken Middelhoeve) de kleuren afgestemd. Met de kunstenaar van de
‘Bever’ is nog geen overeenstemming, het eindontwerp kwam boven het budget uit. Er wordt bekeken hoe dit toch gerealiseerd kan worden, Sponsoren?
11. Hondenbeleid
Miriam en Rolf hebben de wensen voor het plaatsen (en verplaatsen) van 5 extra afvalbakken gecoördineerd, het was niet
makkelijk om een sluitend geheel te krijgen. Het toegewezen aantal werd als ontoereikend beschouwd, een aanvraag voor nog
enkele bakken zal alsnog uitgaan richting gemeente. De overhandigde locaties worden door de wijkmanager ingeleverd.
Op de gedateerde (huis aan huis) verspreide gemeentelijke brief over het hondenbeleid, reageerde de wijkwethouder dat de
gecorrigeerde informatie inmiddels op de website is verschenen.
6/ RONDVRAAG LANGS DE WIJKEN
Janine: De vogelnestschommel (besluit voorjaar 2013) is inmiddels geplaatst, zij ontving een foto van enthousiaste gebruikertjes die de ‘duimen omhoog’ hielden.
Piet en Loes de Groot: Geen vraag wel een mededeling dat het interessant was en dat ze zeker terugkomen op een volgende
vergadering.
Onno: voorheen als vertegenwoordiger van de bewonerscommissie Componistenbuurt, nu ‘ambteloos burger’ omdat de
commissie is opgeheven. Blijft wel de vergaderingen bezoeken. En blijft onze vormgever!
Rolf: 1.: Er staat op de kruising van de De Bruijnstraat / Utr.straatweg (Huis de Geer) een uitzicht belemmerende plantenbak.
Kan deze verplaatst worden? De wijkmanager bekijkt dit. 2.: Is er iets bekend over de aanpassing van het maaibeleid voor de
losloop gebieden, dit zou in de contractverlenging worden meegenomen. Zie punt 5. 3.: Wordt er nog aandacht geschonken
aan het project eenzaamheid’? Eenzaamheid heeft de aandacht maar het ontbreekt aan vrijwilligers om dit project te trekken.
Meldingen kunnen aan MoVactor worden doorgegeven. 4.: Wordt er nog met overgehouden budgetten gedaan? De budgetten
zijn behoorlijk geslonken, de gereserveerde gelden voor bijdragen aan het bomenproject Middelhoeve en Wijkkrant zijn nét
toereikend.
Mirjam: 1.: Er wordt veel door fietsers gebruik gemaakt van het voetpad Romeolaan, bewoners geven aan dat dit gevaarlijk is.
e
De wijkmanager zal er naar kijken voor een mogelijke oplossing. 2.: Het 2 stuk van het fietspad Manonsingel (ri. brug Lohengrinhof) is slecht (asfalt craquelé) komt dit deze zomer aan de beurt? Volgende vergadering zal Kees de Bruin de projectenkaart
presenteren wellicht geeft dat duidelijkheid.
e
Victor: De kascommissie ontbeert nog een 2 lid, primus is Michiel van Leeuwen, wie meldt zich aan? Onno zegt toe dat hij als
secundus wil fungeren.
8. Sluiting om 22:05 uur
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Eerstvolgende vergadering op locatie Buurtcentrum Kerkveld
DINSDAG 11 MAART 2014

Vergaderschema 2014:
OP DE DINSDAGEN:

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
Nr.

Naam van Project- of Werkgroep

Project- of
Werkgroep**

Categorie
V.A.A.S.*

stand per 28 januari 2014

Status

Wie

1a

Communicatie/PR/
Nieuwsbrief/wijkkrant

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

OPPAKKEN zodra
voldoende capaciteit
en kennis

6

Wijkschouw voorjaar 2014

Projectgroep

Samenwerken

Inplannen voorjaar
(zomertijd)

Nog in te vullen

7

Ontwikkelingen Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Ontwikkelingen
volgen

Janine

8

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. / samenwerken

Verdere uitwerking
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
/Rolf: locatie voor 5
extra bakken ingeleverd.

Mirjam

