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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 7 juli 2015
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester en
waarnemend voorzitter
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
Myrte van der Gugten, Mitros

Marian van Kleinwee, Zuilenstein, wijkkrant
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Onno van Geuns, Zuilenstein,
Ria Spelbos, Blokhoeve
Henny Molenaar, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Siem Reinsma, Blokhoeve
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1. Opening
De voorzitter, Victor, opent de vergadering en vertelt dat hij Janine zal vervangen omdat zij helaas naar een andere bijeenkomst
moest. Er zijn minder mensen aanwezig dan normaal, dit valt op. Voor volgend jaar is het misschien een suggestie om niet meer
een vergadering zo vlak vóór de grote vakantie te plannen omdat er al veel vakantiegangers zijn. Dit wordt te zijner tijd bekeken.
2. Notulen vergadering d.d. 21 april 2015:
In het verslag moeten er twee regels vervangen worden:
• Onderaan bladzijde 1 herstelt Gert dat het ook in parken verboden is om (te veel) alcohol te nuttigen.
• Op bladzijde 2 bij het derde bolletje moet in de tekst het woord “invordering” vervangen worden door vordering.
• Victor komt nog even terug op het zevende onderwerp van de rondvraag (bouwverkeer door Blokhoeve). Er staat wel een
bordje “verboden voor bouwverkeer”, maar dan aan het begin van de wijk. Bestuurders zien het dan pas op het moment dat
ze de wijk al binnenrijden, zodat er gekeerd moet worden. Sowieso wordt er bestrating kapot gereden op de Middelhoeve
volgens de bewoners. Beter is het als de borden - zoals voorheen – op de Taludweg weer worden geplaatst.
Hiermee is het verslag vastgesteld.
3.
•
•
•
•

Mededelingen en ingekomen stukken
Het bestuur heeft een brief ontvangen van Peter Bobeldijk. Hij wil graag dat er op de kruising Laaglandhoeve en Heidehoeve
bomen geplaatst worden. Het bestuur zal Peter Bobeldijk vragen de mening hierover te peilen onder de buurtbewoners.
Daarna wordt het verzoek behandeld.
Het bestuur ontving voor de tweede keer per e-mail het verzoek van Anja Kruis of de kledingcontainer die in haar buurt staat
(Middelhoeve) op een andere plek kan komen. Ton zal deze vraag beantwoorden.
Het bestuur heeft een brief aan B&W geschreven met de vraag om een beslissing te nemen over de indeling van bewoners
aan het oostelijk buitengebied bij een wijkplatform. Peter vertelt dat het de aandacht heeft; er komen ook woningen aan de
Edisonbaan bij Mooi Rijnhuizen. Later zal bekeken worden hoe dat verdeeld kan worden.
Hanging baskets. Ton vertelt dat het wijkplatform de wijk heeft versierd met hanging baskets. Het kost best veel geld en we
hebben het als proef beperkt gedaan. In onze wijken hangen er zestien. Komt er respons dat mensen er enthousiast over
zijn, dan kan het bestuur overwegen om meer baskets te nemen of om er gewoon mee door te gaan.
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Blokhoeve/voorontwerp bestemmingsplan “Blok Oost”. Het voorontwerp is inmiddels in gang gezet. Er is een
informatieavond in het gemeentehuis geweest. Peter Snoeren vult aan dat mensen het idee hebben dat alles al rond is, maar
dat is absoluut nog niet het geval. Er is sprake van de inspraakfase en men kan daar nog op reageren. Hij merkt op dat het
zeer zinvol is om nu al op- en aanmerkingen te plaatsen, want die kunnen dan meegenomen worden in het concept
bestemmingsplan. Daarna is er nog een inspraaktermijn. Nika heeft een afspraak met mevr. Siebers om over bepaalde zaken
door te praten. Janine zal als voorzitter van het wijkplatform daarbij aanwezig zijn om e.e.a. te volgen.

4.
•

Politie / Gert van Jaarsveld
Gert vertelt dat er de laatste zes weken geen woninginbraken in ‘onze’ wijken zijn geweest. Ook de auto-inbraken zitten nu
in deze wijken een stuk lager dan in de andere wijken.
Gert verbaast zich over de nonchalance van mensen met warm weer zoals de afgelopen weken. Hij ziet tijdens zijn rondes
dat men alle deuren openzet en in de achtertuin gaat zitten zonder op te letten. De dief kan zó binnenlopen.
Marian vraagt naar het oprollen van een wietplantage bij Café De Zwaan. Omwonenden vragen zich af hoe het kan dat het
café gewoon open is terwijl de elektra is afgesloten. Gert antwoordt dat men gebruik maakt van een aggregaat en dat in het
kader van de wietplantage procedures in gang zijn gezet waar de politie verder buiten staat.
Henny Molenaar vertelt over (late) geluidsoverlast in het park in Blokhoeve. Nadat de handhavers zijn ingezet werd het wat
rustiger, maar de laatste tijd zijn de overlastgevers weer actief. Gert antwoordt dat de bewoners het zeker moeten melden
zodra men na twaalf uur ’s nachts overlast heeft.

•
•
•

•

•
•
•

•

5. Beheer
Victor vertelt dat Kees de Bruin is verhinderd en zijn vervanger kon ook niet komen vanavond. Melanie had van Nika een
servicelijnmelding waar niets aan gedaan was. Hij meldde een klacht over geluidsoverlast en de reactie daarop was wat
vervelend; de klacht is daarna wel behandeld. Verder had hij een klacht ingediend over los zand in een straat, maar daar was
nog niets aan gedaan. Melanie bespreekt dit met beheer.
Bewoners van Blokhoeve vertellen dat op de omleidingsfietsroute glas en puin ligt en dat er grote gleuven in de bestrating
zitten waartussen je met je fietsband klem kan komen te zitten. Melanie vertelt dat het hier echt gaat om een tijdelijke
voorziening voor de fietsers. Zij hoopt dat de overlast snel over is.
Er is in de barrières langs de calamiteitenroute (parkeerterrein Blokhoeve) geen opening gelaten voor de fietsers richting de
tramhalte zodat je een stuk om moet rijden. Melanie neemt dit op met beheer.
Verder vragen de bewoners van Blokhoeve hoe het zit het met het nieuw aan te leggen fietspad. Het lijkt er op dat het stil
ligt. Er schijnt wateroverlast geweest te zijn. Volgens Melanie is er niet heel veel vertraging. Rond het einde van de zomer
moet het pad klaar zijn. Melanie vraagt het na en zij geeft het door aan het bestuur, zodat de bewoners er dan meer van
horen.
Over kunstwerk De Bever: Janne Verweij heeft een aantal bewoners uitgenodigd om mee te denken over een andere plek
voor De Bever, omdat de geplande locatie niet geschikt blijkt te zijn (hoogspanning en dergelijke). Melanie moet daarover
nog door Janne benaderd worden. We gaan er vanuit dat we daar binnenkort meer over horen.

6.
•

Status projecten en werkgroepen
Wijkkrant:
Marian vertelt dat ze volgende week weer redactievergadering heeft. Er komen diverse reacties op de laatste krant. De
sluitingsdatum voor de volgende krant wordt eind augustus. De redactie hoopt nog reacties en tips van bewoners te krijgen.

7.
•

Rondvraag(je) langs de wijken
Ria vertelt dat als je met de fiets vanaf de Taludweg de wijk Blokhoeve inrijdt, het vrij liggende fietspad bij de Veldhoeve
ineens ophoudt. Zij maakt het mee dat zij daar als fietser even verderop bij het invoegen op de Middelhoeve van de weg
geduwd wordt door automobilisten. Gert vertelt dat je als fietser wel beschermd verkeersdeelnemer bent, maar dat je er
altijd rekening mee moet houden dat automobilisten de fietsers geen recht van voorrang geven. Melanie en Gert gaan op
dat punt kijken om te zien of er iets te verbeteren is.
Toen Nika een buurtbericht zocht over de dam op de website van de gemeente kwam hij er achter dat er vanaf 2013 geen
nieuwe buurtberichten meer over onze wijken op staan. Melanie gaat het nakijken.
Frits bedankt voor de mooie wandelpaden in het park, maar hij merkt op dat er veel grof zand en grind in de zandbak ligt.
Melanie gaat het navragen.
Henny vertelt dat de haag (langs de Taludweg) waarover hij in de vergadering van maart sprak netjes is ingekort.
De chicane in het fietspad, nabij de calamiteiten uitrit naar de A.C. Verhoefweg, is er inmiddels uit gehaald waardoor de
situatie in oude toestand is terug gebracht.

•
•
•
•
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Myrte van der Gugten vertelt over de verbouwing van à Cappella. Een derde van de woningen is al gerenoveerd. Zij vertelt
dat de werkzaamheden overlast geven voor de omwonenden, maar dat de steigers voor/tijdens de bouwvak worden
weggehaald. Er zijn verder geen vragen over Mitros zaken. Onno bedankt Myrte voor haar stukje voor de wijkkrant.
Henny vertelt dat tijdens het afgelopen weekend mensen in Blokhoeve een parkeerheffing moesten betalen van € 20,- in
verband met de Tour de France, ook mensen die het fitnesscentrum e.d. bezochten. Volgens Peter Snoeren was dat niet de
afspraak.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 8 september 2015
Rest van het jaar:
Op de DINSDAGEN: 27 oktober 2015
15 december 2015 (eindejaarsvergadering)

