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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 3 juni 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
Onno van Geuns, Zuilenstein
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Peter Snoeren, Wethouder
Khalid Loutfi, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Peer van Halderen, Zuilenstein
Xander Bouwens, Blokhoeve
Jan Willem Venneboer, Blokhoeve
Willemien Hermans, Zorgspectrum (gast)
Suzanne Geertsema, Gemeente Nieuwegein (gast)
Rafaël Taapken, MOvactor (gast)
Afwezig: (met kennisgeving)
Rolf Sorber, Zuilenstein
Marian van Kleinwee, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein Oud Jutphaas

1. OPENING door voorzitter Janine Lubberding.
De voorzitter heet iedereen welkom, met als speciaal welkom voor Peter Snoeren als nieuwe wethouder en wijkwethouder voor ons wijkplatform. Tevens worden een 3-tal gasten verwelkomt, Willemien Hermans van het Zorgspectrum,
Suzanne Geertsema als sociaal programmeur van de gemeente en Rafaël Taapken als jongerenwerker van MOvactor.
Tevens zijn in ons midden een 2-tal nieuwe gezichten, Jan Willem Venneboer en Xander Bouwens, beide uit de wijk
Blokhoeve.
De agenda wordt aangepast om de gastsprekers (uitgebreid) hun verhaal te laten vertellen, de overblijvende tijd zal gebruikt worden voor de afhandeling van de overige agendapunten. (de agendapunten staan in deze notulen wel in de
volgorde van de agenda)
2. NOTULEN VERGADERING d.d. 22 april 2014:
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen voor de notulen.
De notulen zijn hierdoor vastgesteld.
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Naar aanleiding van de notulen:
Whatsapp groepje: Op 10 juni wordt in de B.S. Vroonenstein een avond georganiseerd over wat wel en wat niet doen in
een contactgroep. Contactpersoon is Melanie. Er is een folder beschikbaar, misschien iets voor de wijkkrant.
Er zullen zeker meer avonden worden georganiseerd over dit onderwerp.
3. MEDEDELINGEN / Ingekomen stukken
De secretaris meldt de volgende stukken te hebben binnengekregen (op de site geplaatst):
• Kap bospercelen langs de trambaan
4. Gastspreekster: Willemien Hermans (Zorgspectrum)
Willemien praat ons bij over de ontwikkelingen rond zorgcentrum Zuilenstein.
Zorgspectrum is een organisatie in de ouderenzorg en beheert verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Nieuwegein,
Houten en Vianen en is daarnaast gericht op de zorg voor ouderen in de thuissituatie. Het is bekend dat zorgcentrum
Zuilenstein gaat sluiten, wanneer is afhankelijk van het aantal bewoners en beschikbare plaatsen in de regio om deze
bewoners te huisvesten. Momenteel zijn er 18 nieuwe bewoners uit verzorgingstehuis Mariënstein tijdelijk gehuisvest in
zorgcentrum Zuilenstein. De ‘aanleunflat’ ‘A Cappella’ staat los van het zorgspectrum en is eigendom van Mitros. Zorgcentrum levert hier wel zorg. Momenteel zijn er geen concrete nieuwbouwplannen voor A Cappella (wel renovatieplannen), Zuilenstein dateert uit 1976 en is met 24m2 kamervloeroppervlakte te klein voor de eisen van deze tijd, tevens is
het gebouw functioneel aan zijn eind. Ingehaald door de landelijke ontwikkelingen in de zorg, worden verzorgingshuizen
afgeschaft. De lichtste en opvolgende zorgindicatie worden al niet meer afgegeven. De nu nog aanwezig 47 bewoners
zullen in de regio worden gehuisvest, met name in de Dichter. Deze laatste nieuwbouw zal binnenkort door Mitros worden opgeleverd met 50 appartementen en een ‘Plint’ met 24 plaatsen voor groepsbewoning. Door het veranderde landelijke beleid zijn er minder plaatsen beschikbaar gekomen. Verpleeghuizen richten zich hoofdzakelijk op de zorg als
personen zichzelf niet meer kunnen behelpen. Ook patiënten uit crisis en voor revalidatie na een ziekenhuisopname
worden opgevangen.
Zodra zorgcentrum Zuilenstein sluit, is het restaurant (maaltijdverstrekking) ook gesloten en de alarmopvolging vanuit
het team van Zuilenstein is dan ook weg.
Samen met Mitros zoeken we waar de behoeften en services het hardst nodig zijn om daardoor voldoende zorg en
dienstverlening te kunnen blijven bieden aan de bewoners van A Cappella.
In het Wenckebachplantsoen gaat binnenkort een pilot starten van Jutphaas Wonen, de gemeente en Zorgspectrum gericht op de ontwikkeling van nieuwe woon-zorg concepten, zodat ingespeeld kan worden op veranderingen in de behoefte van ouderen door het wegvallen van de indicaties voor een verzorgingshuis. Kernpunt is dat er naast reguliere
thuiszorg ook zorg op afroep (onplanbare zorg) kan worden geboden, met zorgopvolging binnen een kort tijdsbestek en
dat services en diensten voor de bewoner op een gemakkelijke wijze beschikbaar zijn.
Binnen de wijken Huis De Geer en Blokhoeve is er nog niets geregeld, het (zorg) loket Mondriaanlaan ligt buiten de wijken maar functioneert als wijkservicepunt.
Vraag: Wanneer zorgcentrum Zuilenstein verdwijnt wat blijft er dan over? Er komt wat anders voor terug, hoe dit wordt
vormgegeven is in ontwikkeling.
Feitelijke stand van zaken in onze wijken: Vraag wordt niet anders, antwoord wordt anders.
e

Zorgspectrum gaat najaar 2014 uit zorgcentrum Zuilenstein. De nieuwbouw in IJsselstein komt in het 1 kwartaal 2015
gereed, de 18 bewoners uit Mariënstein verhuizen dan daar naar toe.
Janine vraagt of Zorgspectrum het wijkplatform bij veranderingen wil informeren. Dit zegt Willemien toe.
Er zijn nog een 6-tal Informatiegidsen (2014) van het Zorgspectrum bij het secretariaat ZHGB verkrijgbaar.
5. Gastspreekster: Suzanne Geertsema (gemeente Nieuwegein)
Suzanne, werkt inmiddels ongeveer 6 jaar bij de gemeente Nieuwegein, waarvan 1 jaar als Sociaal Programmeur.
In Nieuwegein zijn 5 service zones gerealiseerd voor ongeveer zo’n 10.000 inwoners per zone. De service zones bemiddelen in Wonen, Zorg en Welzijn. Binnen de gemeente zijn er taakgroepen samengesteld, de leden werken in hetzelfde
gebied vaak langs elkaar heen. Door deze taakgroepen vormen zich verbindingen tussen verschillende disciplines. In de
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taakgroepen zijn o.a. vertegenwoordigt: Vitras (maatschappelijk werk), Wijkverpleging, Welzijnscoach, Mitros, Zorgspectrum en Reinaerde, echter in JWZ (woonservicezone Jutphaas Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve)
geen vrijwilligersorganisaties. De Taakgroep is in beweging i.v.m. de transities in de zorg en participatie, waardoor de
samenstelling kan wijzigen. Binnenkomende signalen kunnen worden doorgegeven aan collega’s. Het ondersteunen van
bewonersinitiatieven voor het opvangen van verminderde zorg met vrijwilligers.
Tot nu toe is Suzanne vooral bezig geweest in Jutphaas Wijkersloot vanwege verstrekte subsidies door o.a. provincie in
het kader van de Wijkaanpak.
Ook wordt o.a. gezocht naar het opzetten van sportactiviteiten met buurtsportcoaches en eventueel met sportschool
GoldsGym in ondersteunende en bewoners in actieve rol. De transities van uitvoering WMO, Jeugdzorg en Participatie
vraagt veel vrijwillige inzet van inwoners, het jaar 2015 is een overgangsjaar waarin zoveel mogelijk continuïteit van
zorg wordt gewaarborgd..
Veel bewoners willen graag weten hoe en wat er na 1 jan 2015 gaat lopen in de gemeente Nieuwegein. Bij veel mensen
leeft dit nog niet totdat ze er mee te maken krijgen.
De samenwerking en overleg binnen de Lekstroomregio is nodig, we maken dan gebruik van de bestuurlijke organisatie
en hun professie. Het uitgangspunt is ‘regionaal waar het kan en lokaal waar het moet’ Maatwerk leveren is noodzakelijk omdat er minder budget is (qua landelijke zorg), de zorg nu blijft zorg in 2015. Het ontbreken van het totaalzicht op
de zorg maakt het spannend, in die zin kunnen we het met de beschikbare budgetten redden.
Door gebiedsgericht te werken ontstaan er gebiedsteams wat beter zicht krijgt op het leveren van zorg in de buurt. Enkele uitgangspunten van de gemeente zijn: van formeel naar informeel, van curatief naar preventief, dichtbij de bewoner en van individueel naar collectief.
Reactie Janine: Als wijkplatform maken we ons zorgen bij het wegvallen van zorgcentrum Zuilenstein. Bij de wijk inventarisatie kwam het gebrek aan voorzieningen in beeld. Mogelijk kan een andere indeling van de woonservicezones hierin verlichting geven.
6. Gastspreker: Rafaël Taapken (MOvactor)
Rafaël, is vanaf 1 april jeugd/jongerenwerker in de wijken Blokhoeve en Galecop, zijn collega Nynke Joustra heeft de
zorg voor de wijken Huis de Geer en Zuilenstein. De leeftijdsgroep is van 4 – 24 jaar.
Rafaël heeft in Blokhoeve contact met 2 groepen jongeren in de leeftijd van 13 – 15 jaar, voornamelijk skaters. Er zijn
wel plannen, maar het heeft nog niets concreets opgeleverd. Hij is regelmatig in de wijk op straat te vinden om contacten te leggen en te onderhouden. Zijn werk benoemd hij als ondersteunen in zelfredzaam burgerschap. Hij wil de jongeren zelf iets laten organiseren waarbij hij hen ondersteund met de uitvoering.
Vraag: Hoe ervaart de groep de skatebaan in park Blokhoeve? Als minpunt is de steentjes die op de baan komen (vanaf
de omliggende paden) en het ontbreken van verlichting.
Is er verschil in de skatebanen in Galecop en Blokhoeve? De baan in Blokhoeve is meer geschikt voor beginners en in Galecop meer voor gevorderden.
7. Status projecten en werkgroepen
Wijkkrant: copy kan tot uiterlijk 7 juni nog worden ingeleverd.
8. RONDVRAAG(je) LANGS DE WIJKEN
Reactie bestuur naar aanleiding van vorige rondvraagpunten:
Nieuwbouw Van Heukelumstraat: op 20 juni is er een vervolg van de rechtszaak, de ontvangen stukken worden in de
bezwaargroep bestudeerd, vandaar dat Marian en Harry er vanavond niet zijn. Melanie is sinds kort ook wijkmanager
van Jutphaas/Wijkersloot. Zij is zich aan het inlezen over deze materie, in ieder geval is de ontwikkeling van deze bouwlocatie ernstig vertraagd door faillissementen.
Vernieuwing Trambaan: Vanmorgen is gesproken met een delegatie van het BRU, Bamrail en Regiotram. Afgesproken is
dat eind juni er een informatieavond wordt belegd voor de omwonenden. De communicatie hiervan loop vis de genoemde instanties.
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Rondvraagpunten vergadering:
Peer van Halderen - geleidelijnen: doordat hij sinds kort gebruikt maakt van een rolstok, is het hem opgevallen dat op
veel plaatsen de geleidelijnen op rare punten liggen en soms onlogisch lopen. Er wordt voorgesteld om dit item mogelijk
mee te nemen in de wijkschouw over rolstoel/wagenvriendelijkheid.
Jan Willem Venneboer – bomenkap Blokhoevebos: Is verbolgen over de schijnbaar illegale kap van het Blokhoeve bos
e
langs de trambaan (1 stuk rechts, meest zuid) enige tijd terug. Toen werd het voet/wandelpad uit het bestemmingsplan
geschrapt. Nu is kapvergunning aangevraagd voor een stuk bos zonder vooraf te overleggen met IVN/vogelwacht. Hij
vraagt zich af wat gebeurt er nu werkelijk? Wat is het idee van dit (gemeentelijk) beleid? Toezeggingen worden niet nagekomen! Melanie (wijkmanager) trekt dit zich aan en zegt toe dit intern terug te koppelen en dit te melden aan het bestuur en Jan Willem.
Nika – Optrekken met Galecop over Milieuaspecten: Via wijkplatform Galecop is de vraag gekomen over het gezamenlijk meedenken over de milieukwesties rond de A12, vooral op het gebied van geluidhinder, luchtkwaliteit en fijnstof.
Galecop is uit het overleg gehouden. Samen optrekken maakt samen sterk. Melanie informeert bij collega over deze
overleg situatie en doet navraag naar recente metingen.
Victor reageert hierop: Jaren geleden heeft Jan van Rossum dit ook aangeslingerd, echter zonder resultaat. Metingen
kunnen veel duidelijkheid verschaffen. Melanie zoekt dit uit.
Onno – Botanische tuinen: Heeft behoefte om een compliment uit te delen aan de gemeente. Hij heeft gemerkt dat in
de lage beplanting ook geen vervuiling optreedt. Het compliment wordt doorgegeven via Melanie.
Mirjam – Aïdalaan beplanting: De aanplant langs de Aïdalaan staat er slecht bij, er zijn veel planten doodgegaan vanwege gebrek aan (regen)water. Is dit beheer voor Fa. Scholman of de gemeente? Geopperd wordt de servicelijn te bellen
na constatering en mogelijk zelf water geven(na het bellen).
Peter Snoeren – Volgende keer zal hij vertellen over het coalitie akkoord en hoe om te gaan met bewoners. (agenda
9/9)
Xander Bouwens – Bestrating Hogerhoeve: De bestrating op de Hogerhoeve is ernstig verzakt. Opnieuw wordt uitgelegd dat voor dit soort zaken direct de servicelijn (14030) kan worden gebeld, bij de melding wordt een meldingnummer
afgegeven. Dit nummer is belangrijk voor de afhandeling er van en de ‘toezichthoudende rol’ van het wijkplatform.
9. Sluiting om 22:15 uur
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Eerstvolgende vergadering op locatie Buurtcentrum Kerkveld
DINSDAG 8 juli 2014
Vergaderschema 2014:
OP DE DINSDAGEN:

09-09
14-10
25-11 (vervroegen naar 18-11?)
16-12

