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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 6 september 2016
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Kees Mulder, voorzitter
Victor Goulmy, penningmeester
Anna Lise Röben, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Farlie Moenné, gemeente teamleider Openbr Domein
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Xander Bouwens, Blokhoeve

Frits Herremans, Blokhoeve
Henny Molenaar, Blokhoeve
Siem Reinsma, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Ria Spelbos, Blokhoeve
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste
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Opening
De Ad Hoc voorzitter, Victor, heet iedereen van harte welkom bij deze vergadering. We hebben een nieuwe voorzitter
Kees Mulder, benoemd door het bestuur conform de statuten van ons wijkplatform. Victor leidt deze vergadering nog,
devolgende keer laat hij het graag aan Kees over.
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Notulen vergadering d.d. 5 juli 2016
• Op het verslag zijn geen opmerkingen; de notulen worden hierbij vastgesteld. Kees vraagt naar de actielijst. Afgesproken
wordt dat deze misschien volgende keer wordt toegevoegd aan de agenda. Dat bespreekt het bestuur nog vóór de
volgende vergadering.
• Victor heeft afmeldingen ontvangen van Ton Visser, Joke Kanis, Peer van Halderen en Khalid Loutfi. Volgens Melanie heeft
Peter Snoeren zich ook afgemeld.
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Mededelingen en ingekomen stukken
Myrte van der Gugten (Mitros) wordt opgevolgd door Werner Smits. Zijn mailadres om te vermelden op de website wordt
aan Nika doorgegeven. Binnenkort nodigen wij hem uit om met hem kennis te maken tijdens een wijkplatform
vergadering.
Melanie vertelt dat in haar team een aantal taken zijn verschoven. Zo gaat zij in een kleiner gebied (Jutphaas-Wijkersloot)
meer taken uitvoeren. Zij vertelt dat de functie ‘wijkcoördinator’ wordt, als pilot voor de periode van een jaar. Deze
wijziging is per 1 september ingegaan, zodat dit de laatste vergadering voor Melanie is, zij wordt in onze wijken opgevolgd
door Mieke Tulleken. Victor vertelt erg geschrokken te zijn. Melanie was volgens hem een hele goede wijkmanager die
veel tot steun geweest is voor het wijkplatform bestuur. Hij geeft haar namens het wijkplatform een mooi boeket en
wenst haar het beste in de toekomst.
Farlie (teammanager Openbaar Domein) heeft Kees de Bruin (van groenbeheer) al een keer in dit platform vervangen. Hij
vertelt dat het niet goed gaat met Kees. Kees zal niet meer als teamleider terugkomen. Hopelijk kan Farlie een volgende
keer uitsluitsel geven over zijn vervanging.
Victor brengt ‘Een kern met pit’ naar voren. De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij nodigt hiermee mensen uit
die een goed idee hebben voor hun wijk om dat naar voren te brengen. De uiterste inschrijfdatum is 31-10-2016. Hij
verdeelt een aantal folders over dit onderwerp.
Buurtcamping. Joke Kanis heeft dit idee geopperd om hier in de buurt te doen. Het is van en voor de bewoners in de
nabije omgeving. Vandaag is Joke niet aanwezig, maar volgende keer kan zij daarover meer vertellen.
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Het wijkplatform heeft een brief heeft ontvangen van familie Maton. De Manonsingel zou in 2015 vernieuwd worden.
Mevrouw heeft daarover eind 2015 gebeld met de gemeente. Volgens de mijnheer die zij sprak waren de tekeningen
klaar maar er was geen planning. De vraag aan het wijkplatform is of wij er vaart achter kunnen zetten. De mail wordt
doorgestuurd naar Melanie. Zij gaat er achteraan.
Khalid is naar de herijking van het woningbouwprogramma bij de gemeente geweest. Daaruit kwam naar voren dat de
komende jaren grote behoefte blijft aan nieuwe woningen uit alle bewonersgroepen. Voor belangstellenden wordt een
en ander op de website gezet.
Anna-Lise vertelt over de Syrische middag/avond als dank voor de opvang door de bewoners hier. De statushouders
hadden erg hun best gedaan hiervoor. Het vond afgelopen zaterdag plaats. Zij was erg onder de indruk van alles. Er komt
een klein stukje hierover in de wijkkrant. In oktober gaan de meeste statushouders naar de definitieve woningen. De
bijeenkomst was een succes en er waren veel mensen aanwezig.
Introductie Kees Mulder als nieuwe voorzitter van het wijkplatform
Alle aanwezigen stellen zichzelf voor en vertellen over het hoe en waarom van hun deelname aan de activiteiten van het
Wijkplatform. Kees vertelt dat hij 18 jaar geleden in Nieuwegein is komen wonen en dat de band die hij heeft met zijn
geboortestad Utrecht nog altijd hecht is. In Nieuwegein is hij voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van de
Bibliotheek. Hij is zeer geïnteresseerd in wonen en zorg in de buurt. Hij heeft naar aanleiding van de oproep in de
wijkkrant gereageerd omdat hij in het werk als voorzitter van het wijkplatform een leuke nieuwe uitdaging ziet.
Victor voegt hieraan toe dat hij blij is met deze snelle invulling van het voorzitterschap. Hij hoopt op een vruchtbare
samenwerking.
Wijkschouw; bespreken uitkomsten van de gehouden wijkschouw
Op woensdag 31 augustus j.l. is er weer een wijkschouw gehouden. Aanwezig waren onder meer Melanie, Peter Snoeren,
Gert van Jaarsveld, Michiel van Leeuwen en Ria Spelbos. Er waren jammer genoeg een aantal afhakers die verhinderd
waren. Michiel vertelt dat ze zijn begonnen in Zuilenstein, daarna naar het Sluisje voor de verkeerssituatie daar en later
verder door de wijk.
Volgens Melanie moet er onderscheid gemaakt worden tussen wat echt voor de wijkschouw is en wat (eigenlijk) voor
14030 is. Dit loopt door elkaar heen. De gemeente besteedt steeds minder budget aan het groen. Er moeten soms keuzes
gemaakt worden bij deze uitgaven en dan valt het niet altijd prettig voor de bewoners.
Er waren van tevoren al een aantal punten aangegeven en onderweg is er ook een en ander genoteerd. Melanie en
Michiel maken samen een verslag voor het wijkplatform, daarin komen ook de antwoorden.
Er zal ook een stukje geschreven worden voor de wijkkrant.
Farlie wijst er op om zaken echt steeds door te geven aan 14030. Daar is men heel blij mee, want dat zijn in feite de ogen
en de oren van de bevolking. Die meldingen kunnen ook worden gevolgd en die geven harde cijfers weer.
Het schijnt dat het melden van problemen niet altijd even simpel is. Je krijgt dan wel een nummer en later krijgt men
bericht terug over dat nummer, maar er staat nooit een onderwerp bij. Als je meerdere meldingen det moet je een hele
administratie bijhouden om dat te kunnen blijven volgen.
Beheer, voortgang onderhoud in de wijken
Farlie vertelt dat men een kwaliteitsslag wil maken in het werken naar het publiek toe. Daartoe analyseert men de
meldingen. Tijdens onze volgende vergadering wil hij ons daar meer over vertellen en laten zien. De gemeente hoopt op
deze manier voor 80% goed te draaien.
De Humana bak op de Van Anrooylaan is verplaatst naar een veiliger locatie. Vanwege een hernieuwde klacht zal de
situatie opnieuw bezien worden.

Rondvraagje langs de wijken en wat verder ter tafel komt
Ria vertelt dat er vanavond bij de gemeente ook iets over ‘groenvoorziening in de wijk’ is. Zij vraagt zich af of wij daar als
wijkplatform niet bij moeten zijn. Farlie legt uit dat die bijeenkomst gaat over het groenstructuurplan voor de bewoners
van Nieuwegein. Er wordt uitgelegd wat de gemeente wil met de inrichting van het groen in Nieuwegein; wat is belangrijk
en waar. Hoe het onderhouden wordt komt daar niet op tafel.
Henny geeft aan dat informatie over dergelijke bijeenkomsten vaak niet goed duidelijk is. Mensen weten dan niet waar
het precies over gaat omdat de terminologie vaag is. Duidelijk wordt dat de communicatiemiddelen niet altijd voldoen in
dergelijke gevallen.
Mirjam vraagt zich af hoe lang wij hier nog in het buurthuis Kerkveld kunnen vergaderen. Victor vertelt dat in het te
bouwen zorgcentrum Zuilenstein ruimtes komen die door Movactor ter beschikking gesteld kunnen worden als
vergaderruimte, ongeveer zoals dat ook in het buurtplein Batau gebeurt.
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Henny vertelt over de geluidsoverlast in Blokhoeve. De laatste tijd is deze wat minder, vooral wat betreft de lage
bastonen. De overlast van vuurwerk gaat gewoon door. Het schijnt dat het vaak feestvierders zijn die zelf vuurwerk
meenemen.
Henny vertelt verder dat het visplateau een grote bron van overlast is. Vooral jongeren die vanaf 21.00 uur tot 03.00 uur
’s-nachts rumoer maken, vooral op de hardloop- en skeelerbaan. Meestal gaat het om een man of zeven. Henny stelt
voor om het visplateau te verplaatsen richting de kantoorgebouwen. Melanie bespreekt het met de wijkagent en neemt
het onderwerp ook mee in het kader van ‘jeugdoverlast’.
Nika vertelt dat men bij blok Oost is begonnen met het gereed maken voor woningbouw. Uiteraard levert dit veel geluid
en trillingen op. Het ziet er allemaal goed uit, maar de werkzaamheden beginnen elke dag erg vroeg. Soms al om 06.15
uur en er wordt soms ook ‘-avonds gewerkt. Melanie bespreekt een en ander met de projectmanager; zij weet ook niet of
hierover nadere afspraken zijn gemaakt.
Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 18 oktober 2016
Daarna op dinsdag:
• 13 december 2016
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