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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 5 juli 2016
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Janine Lubberding, voorzitter
Ton Visser, secretaris
Victor Goulmy, Blokhoeve,
Ria Goulmy, Blokhoeve
Anna Lise Röben, bestuur ZHGB
Khalid Loutfi, besuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Peter Snoeren, wijkwethouder gemeente
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Marian van Kleinwee, wijkkrant
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster

1

Ingrid de Vries, raadslid D66
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid VSP
Xander Bouwens, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Henny Molenaar, Blokhoeve
Siem Reinsma, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Onno van Geuns, Zuilenstein
Mevrouw Van Dijk, bewoner Ornsteinlaan
Janny Groenland, bewoner Ornsteinlaan
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

Opening
De voorzitter, Janine, heet iedereen van harte welkom bij deze vergadering, die haar laatste zal zijn als voorzitter van
dit wijkplatform. Zij heet Diny van Dijk en Jannie Groenland welkom. Daarnaast vermeldt zij de trouwe aanwezigheid
van Ingrid die als fractielid van D66 en natuurlijk Peter Snoeren als onze wijkwethouder. Volgens Janine is het goed
dat wij elkaar elke keer weten te vinden. Nika meldt dat hij eerder vertrekt uit de vergadering.

2 Notulen vergadering d.d. 31 mei 2016
•
Op het verslag zijn geen opmerkingen; de notulen worden hierbij vastgesteld.
•
Naar aanleiding van het verslag deelt Janine mee dat de oproep voor drakenbootrace heeft niet een team heeft opgeleverd, hierdoor vervalt tevens de reden tot sponsoring.
3 Mededelingen en ingekomen stukken
•
Er is een financiële aanvraag is ontvangen van buurtbewoners The Edge (Blokhoeve) die een barbecue willen houden
in september. Het bestuur vraagt toestemming aan de vergadering om een bijdrage van maximaal € 500,- toe te staan
omdat dit een erg grote groep bewoners is. Er wordt betaald aan middelen (op basis van bonnetjes) en niet aan eten
en drinken. De vergadering stelt een extra voorwaardevast, namelijk dat er een stukje voor de wijkkrant geschreven
wordt. Dit is akkoord.
•
N.a.v. een mailwisseling over de website gesproken. De gemeente Nieuwegein heeft ongeveer vijf jaar geleden de
website www.nieuwegeinsewijken.nl gecreëerd met voor elk wijkplatform een aantal pagina’s. Inmiddels is de website verouderd. Daarover zijn besprekingen geweest en elk wijkplatform heeft andere wensen op dat gebied. De gemeente wil het beheer van de website overdragen aan een derde partij, zodat elk platform zelf een eigen koers kan
varen en daardoor zelf gezamenlijk de kosten moeten dragen. De gemeente laat het wat de wijken betreft eigenlijk
wat liggen. Er is behoefte aan onderhoud, maar de gemeente doet daar weinig aan. Nu dreigt de saamhorigheid van
de platforms te verdwijnen. Als het zo doorgaat is er niets gezamenlijks meer en samen waren we toch sterk. Janine
hoopt dat haar opvolger hierin toch doorpakt.
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Henny vertelt ook aan dat het maken van bezwaar heel omslachtig (dan wel bijna onmogelijk) is via de gemeentelijke
website. Melanie heeft dat genoteerd en neemt het mee voor overleg.
Er heeft iemand gereageerd op de vacature van voorzitter. Hij komt uit Zuilenstein en Janine heeft al een gesprek gehad met hem. Hij is nog nooit bij een vergadering van het wijkplatform geweest. Hij heeft nog geen kennis kunnen
maken met de andere bestuursleden wegens vakanties en nu is hij zelf met vakantie. Het is de bedoeling dat ze tijdens
de vakantieperiode kennis met elkaar maken en het kan gebeuren dat hij na de vakantie als voorzitter aantreedt.
Gelegenheid voor vragen over lopende trajecten
Er wordt stilgestaan bij lopende trajecten in Blokhoeve; met name traject Blok West. Nika vertelt dat er een voorontwerp is gepresenteerd van blok west, zuid en Green Village. Het is niet zo uitgebreid. Een groot aantal bewoners hebben een zienswijze ingediend op dit ontwerp. Voornamelijk op het zuidelijke gedeelte. Peter vertelt dat de raad een
coördinatiebesluit heeft genomen wat inhoudt dat de bouwvergunning en bestemmingsplan in één keer kan plaatsvinden. Het college heeft voorlopig een positief besluit genomen en heeft hierin meegenomen dat bewoners en bedrijven daarbij zullen worden betrokken. Na de vakantieperiode zal dat gebeuren.
Over de verkeersafwikkeling in Blokhoeve: Nika vertelt dat er van de projectmanager bericht is gekomen dat er geen
‘knip’ gaat komen. De gemeente ziet niet waar de gevaren zitten in de wijk. Er wordt samen met de omwonenden gekeken naar hoe het verder gaat. Er zijn zoals altijd voor- en tegenstanders. Men moet hopen op een goede oplossing.
Verkeersafwikkeling ‘De Lamellen’; daar moet ook een stap worden genomen. Volgens Melanie gaat dat ook gebeuren.
Geluidsoverlast Blokhoeve bedrijven. Er is een afsluitende vergadering gepland in september. Henny vertelt dat er
goede vooruitgang is. Men blijft met elkaar in gesprek en er wordt sneller en beter gereageerd dan voorheen.
Mevrouw Groenland en Van Dijk komen voor het hoge gras in de straat dat maar niet gesnoeid/gemaaid wordt. Melanie noteert de contactgegevens en neemt nog contact met hen op.
Nika wil over het groenbeheer ook iets vertellen, met name over de perkjes in Blokhoeve en het water in Blokhoeve.
Er groeit groen uit het water dat er niet hoort. Melanie heeft er met de projectmanager over gesproken. Onderhoud
van het water gebeurt door het waterschap (opgeleverde gebieden) en de gemeente (lopende projectgebieden). Er
groeit ook gras tussen wandelpaden op Blokhoeve. Op sommige plekken is er extreem hoog gras. Er zijn andere afspraken gemaakt over het maaien. De aannemer mag zelf bepalen wanneer hij maait, als het maar niet hoger dan zoveel centimeter opgroeit. Verleden jaar is er door de gemeenteraad geld vrijgemaakt voor (onder andere) een extra
maaibeurt en volgend jaar zal er een ook een extra maaibeurt komen in het kader van het opknappen van de stad.
Ton merkt op dat de waterhoogte in de waterpartijen op Blokhoeve door het waterschap is bepaald op 90 cm, Peter
Snoeren corrigeert dit, vanwege ontheffing van het waterschap is dit voor Nieuwegein 60 cm.
Victor vraagt zich af wat er waar moet gebeuren met grasmaaien. Hij vraagt of wij een kaart kunnen krijgen waarop
staat wanneer wat moet gebeuren, zodat je kan reageren als dat nodig is. Melanie vraagt het na. Janine vraagt zich af
of er misschien weer een groengroep kan komen die zich met dergelijke zaken bezig gaat houden. Eventueel is dit
misschien iets voor haar opvolger.
Henny heeft nog een vraag over de wijkschouw. Hij vraagt of het voetpad bij de tramovergang bij het NBC stopt. Volgens Melanie zijn ze daar nog niet klaar met de werkzaamheden. Zij vraagt het na.
Gert vertelt dat het rustig is in de wijk. Er is twee keer een poging tot inbraak geweest. Wel blijven de auto-inbraken
rond Blokhoeve en het terrein van NBC actueel. Janine vertelt dat er laatst heel hard vuurwerk in de wijk was. Het
duurde wel twee uur lang met korte tussenpozen. Zij dacht erover om 112 te bellen. Volgens Gert kun je dan beter
0900 8844 bellen. Daar weet men of er meer meldingen zijn, of er toestemming of vergunning voor is en eventueel
komt men even kijken.
Mogelijkheden ooievaarsnesten in onze wijken
Ton vertelt over het voornemen tot het plaatsen van ooievaarsnestpalen in onze wijken. Hij zet uiteen dat de reden
daarvoor is dat dit past in onze doelstelling. Bij leefomgeving hoort de natuur. Daar hoort ook de ooievaar bij. Het
meeleven van wijkbewoners met een ooievaarsgezin geeft een gevoel van saamhorigheid en dat is goed.
Het gaat om een plateau op paal waarop een ooivaarspaar een nest kan bouwen.
Een goede plaats is afhankelijk van omgevingsfactoren. Bij een goede leefomgeving hoort een goede aanvliegroute,
waarbij voldoende afstand is van hoge bomen. Ton wijst er op dat hulp van een expert (van STORK) nodig is. Men kan
adviseren over eventuele plaatsing. De voorkeur gaat uit naar een plek in Park Blokhoeve of De Kokkeboogaard.
De meeste overlast is er meestal in de directe omgeving rondom het nest. Op dat gebied kunnen wij van anderen leren (in de wijken Batau-zuid en Galecop staan er al ooievaarsnesten). Alleen bij plaatsing in Park Blokhoeve kan er
sprake zijn van direct omwonenden. Je kunt voorkomen dat bezwaar wordt gemaakt door bewoners via een brief van
tevoren te informeren
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Voor plaatsing van een ooievaarsnest heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt verstrekt door de gemeente
en zij brengen legeskosten in rekening.
De meest gunstige periode van plaatsing valt in de winter, zodat een eventueel paar in het voorjaar kan gaan nestelen.
De maximale hoogte is acht meter, zodat je de boel nog kan inspecteren en schoonmaken met behulp van een ladder.
Onderhoud bestaat voornamelijk uit het schoonmaken door een vrijwilliger. De kosten zijn voornamelijk eenmalig.
Het onderhoud kost bijna niets. Kosten bestaan uit het ringen van eventuele jongen door STORK.
Globaal van je voor een nest eenmalig € 3000,- kwijt. Dit is wel veel geld, maar je kunt STORK één keer laten komen
voor advies over beide locaties. Ook kun je kijken hoe je kosten kunt verminderen door zelfbouw toe te passen.
Het bestuur wil meer zijn dan alleen ‘ruimtelijke ordening’. Dit project voegt echt iets toe aan de wijk. Dit bevordert
ook het wij-gevoel. Janine vraagt hoe we hiermee verder gaan. Het bedrag is uit de reserves te betalen door het wijkplatform. Er komt van niemand bezwaar; daarom besluiten we ermee door te gaan. De voorkeur gaat uit naar de locatie Park Kokkeboogaard. Een en ander wordt allemaal nog onderzocht. Er komt ook een stuk over in de wijkkrant.
Rondvraagje langs de wijken
Onno zingt een lied dat hij heeft geschreven voor het afscheid van Janine. De tekst is bijgevoegd als laatste pagina. Hij
ontvangt een hartelijk applaus.
Henny heeft het over een inrit/uitrit voor bouwverkeer langs de Symfonielaan. Het loopt schuin over het fietspad
(fietspad heeft voorrang), maar hij maakt zich zorgen over de fietsers. Volgens Melanie is het speciaal zo gemaakt dat
het veilig is voor het fietsverkeer. Henny vraagt om een bord voor de fietsers. Melanie gaat er achter aan.
Marian vertelt dat in september een nieuwe wijkkrant uitkomt. Zij vraagt of de projectgroep subsidieaanvragen nog
actief is. Deze projectgroep heeft inderdaad even stilgelegen. Na de vakantie gaan Ton, Ria en Khalid er weer tegenaan.
Ton stelt voor om de actielijst door te schuiven naar volgende vergadering. Dit is akkoord.
De Sympany (voorheen Humana) bak staat nog steeds op de oude plaats langs de Van Anrooylaan. Melanie heeft gezien dat de opdracht is gegeven. Hij wordt verplaatst.
Afscheid Janine
Victor benadrukt in een korte speech de opbloei van het wijkplatform nadat Janine als voorzitter was aangetreden. De
organisatie van het wijkplatform werd flink opgeschud zodat er meer ruimte ontstond voor het voltooien van diverse
projecten. Namens het gehele wijkplatform werd een sculptuur en bloemen overhandigt, de vertrekkende voorzitter
was er beduusd van en kreeg het laatste woord:
Iedereen die meedoet is hoe dan ook belangrijk. Je wordt blij als je dat soort dingen ziet. Je hebt iedereen hard nodig.
Sinds Janine begon loopt Victor al mee. Zij vindt het vervelend om Victor (en de rest van het bestuur) nu achter te laten. Melanie was de laatste wijkmanager en met haar heeft zij een bijzonder goede klik . Verder dankt ze iedereen die
de afgelopen jaren heeft meegewerkt aan het wijkplatform, want samen staan we sterk.

8. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit (voor de laatste keer) de vergadering om 21.55 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 6 september 2016
Daarna op de dinsdagen:
•

•

18 oktober 2016
13 december 2016
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“Janine”
Oh my love, Janine
I’m helpless for your smile
Al ben je zes jaar voorzitter
ik luister niet en ‘t maakt me ook niet uit
Want wat je zegt
gaat m’n ene oor in en ‘t andere uit.
Je vermogen om mij
te krijgen waar je wilt
Is zo enorm dat ik je blik
kosten-wat-het-kosten-moet vermijd.
Goddank dat lukt me vaak en
dat scheelt me zoveel tijd
Refrein:
Janine, Janine, jij lacht en krijgt je zin
Iedereen is smoor verliefd
en ik, ik heb dat door
Janine, Janine, de wijkvergadering
Was door je gulle lach
niets minder dan
een Lubberding
Je bent scherp, Janine
ook deze laatste keer
Ik zie het nu heel anders
het is goed, dat je wilt gaan
ik kan het aan.
Geen zwoele blikken meer
waarin mijn gedachten vergaan
Dus ga, Janine
vergader niet meer door
Je hebt ook mij zover,
‘k schrijf als je ‘t wilt
de hele wijkkrant voor je vol
Dus ga iets anders doen
doe mij als-je-blieft een lol
(Refrein)
Tekst: O. van Geuns (zeer vrij vertaald)
Melodie: David Bowie

4

