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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 8 juli 2014
Locatie: Buurtcentrum Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.
Aanwezig
Janine Lubberding, Zuilenstein, voorzitter
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris (notulist)
Khalid Loutfi, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Frans Backhuijs, gast, burgemeester Nieuwegein
Ingrid de Vries, gast, raadslid D66
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Onno van Geuns, Zuilenstein
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Xander Bouwens, Blokhoeve
Rolf Sorber, Zuilenstein
Marian van Kleinwee, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein Oud Jutphaas
Sander Hendrich, Zuilenstein
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Kees de Bruin, gemeente

1. OPENING
De voorzitter, Janine Lubberding, heet iedereen welkom. Tevens een extra welkomstwoordje voor Ingrid de Vries, zij gaat
als D66 fractielid het wijkplatform volgen. En voor onze burgemeester, Frans Backhuijs, die een ronde maakt langs alle
wijkplatforms en vanavond dus onze gast is.
2. NOTULEN VERGADERING d.d. 3 juni 2014:
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen voor de notulen.
De notulen zijn hierdoor vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN / Ingekomen stukken







De proefsleuven in Blokhoeve, in verband met het aanplanten van bomen, zijn uitgevoerd, uitslag volgt.
Fietsroute Blokhoeve – Zuilenstein: is nog steeds actueel, de uitwerking en planvorming kost veel tijd. Melanie
houdt ons op de hoogte.
Aanvragen voor bijdragen van het wijkplatform:
- De bewoners rond de Citerlaan deden een aanvraag voor de aanschaf van een picknicktafel. Zij hebben een ontmoetingsplaats gecreëerd op hun buurtplein met een grote partytent. Het is een gezellige plek geworden.
- Ook deden de bewoners van de Carmenlaan een aanvraag voor een bijdrage om het vervuilde zand in de zandbak
op het speelpleintje te verversen. De gemeente biedt aan om op een doordeweekse dag een container te plaatsen
voor afvoer van het oude zand.
Ingekomen stukken: De secretaris meldt dat er geen stukken zijn binnengekomen.
Wijkplatformzaken: We staan even stil bij de opheffing van het wijkplatform HZL. We vinden het jammer want
veel platforms zijn goed bezig in de wijken. Wij hopen dan ook dat na de zomer de wijkplatforms met de gemeente
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om tafel gaan zitten om constructief over de toekomst in gesprek te gaan. De burgemeester vult aan dat dit inderdaad na de zomer opgepakt gaat worden. Het nieuwe college en de nieuwe raad zullen hierover ook een visie
hebben.
Blokhoeve coördinatieregeling: Door een uitspraak van de Raad van State (beroep bedrijven Blokhoeve) is het bestemmingsplan nietig verklaard. Hierdoor is het oude bestemmingsplan weer geldig. Om toch zaken binnen het
bestemmingsplan te kunnen regelen is de coördinatieregeling Blokhoeve in werking gesteld. Bewoners uit Blokhoeve vragen aan de wijkmanager om hen over dit soort zaken goed te blijven inlichten. Over de coördinatieregeling wordt een voorlichtingsafspraak gemaakt tussen enkele geïnteresseerde wijkbewoners en de gemeente.
Presentaties volgende vergadering: Jan van Gorp, transitie in de zorg en Peter Snoeren over visie toekomst wijkplatforms.
Van Heukelumterrein: Op 24 juni was er een zitting van de Raad van State (uitspraak na 6 weken) over de geldigheid van de verleende vergunning. Als er door de nieuwe vergunninghouder veel wordt veranderd t.o.v. de huidige
vergunning, zal een nieuwe vergunning nodig zijn. Er is een handreiking gedaan naar de omwonenden over de invulling van de ‘plint’.
Populieren bosje Blokhoeve: Als er vragen zijn of als er iets niet goed gaat, dan aan de bel trekken bij het wpf
en/of de wijkmanager Melanie Gitz.
Vernieuwing trambaan bij Blokhoeve: De door het BRU en Regiotram belegde info bijeenkomst over de vernieuwing van de trambaan is zeer slecht bezocht. Informatie is te vinden op hun website en op onze website.
Snoeproute: Onno is in afwachting van een bericht van de school over datum gesprek. Melanie houdt de vinger
aan de pols.
Anna van Rijn college Zuilenstein: Op één enkele melding na, is het rustig. De afspraken met partijen en buurtbewoners zijn helder. Nu de zomervakantie aanbreekt zal het bij de scholen stil zijn.
Een vraag over een digitaal vertrektijdenbord (in Blokhoeve aan de Taludweg richting Utrecht) wordt via Melanie
doorgegeven aan het BRU.

4. Politie (wijkagent)
 In de wijk is een Whats App groep ontstaan in het kader van buurtpreventie. In een voorlichtingsbijeenkomst door
de politie is aan bezoekers informatie verstrekt over hoe hier mee om te gaan. De wijkagent zit niet in Whats App
groep. Dit item komt naar alle waarschijnlijkheid in de volgende Wijkkrant.
 In de zomerperiode stijgt altijd de woninginbraken door inklimming door openstaande ramen. Door voor handen
zijnde klimmaterialen is insluiping mogelijk. Sluit ramen en deuren (ook voor even) als je niet thuis bent! En altijd
voordeuren afsluiten op het nachtslot om ‘flipperen’ of openen met een ‘kledinghaakje’ te voorkomen. De auto
inbraken op het bedrijventerrein Blokhoeve (7x) blijven zich hardnekkig voordoen. De autobezitter laat helaas ook
nog te vaak dure spullen achter in de auto. Nogmaals geeft de wijkagent aan dat in verdachte situaties 112 gebeld
moet worden. Ook de ondernemers treffen maatregelen door bijvoorbeeld bewaking in te stellen met personen
(op de fiets) gekleed met een herkenbaar hesje.
 Onno heeft in andere plaatsen wel eens borden gezien waarop het aantal inbraken in een afgelopen periode vermeld stonden, om de mensen hierop te attenderen. De wijkagent geeft aan dat een spandoek “buit eruit” vaak
een beter resultaat geeft.
Voor de rest is het rustig in de wijk, maar we blijven bezig om het aantal woninginbraken omlaag te brengen.
 Enige overlast met jongeren in het Blokhoeve park (door schijnen met laserpennen en het racen op de paden) is
aangepakt. De wijkagent roept op tot bellen, een melding doen helpt! De overlast met wat jongere kinderen op
het visplateau (Blokhoeve) is opgelost door middel van een gesprek met de ouders.
 Er komen weinig klachten binnen over dealen rond de Van Heukelumstraat. “Waterpijprokers” onder viaducten
worden aangesproken en ouders worden ingelicht.
 Melanie is recent mee geweest met een nachtelijke surveillance, zij is diep onder de indruk over het werk van de
wijkagenten en geeft hiervoor een dik compliment. De aanpak om personen die zich na 02:00 uur op straat bevinden aan te spreken blijkt zijn vruchten af te werpen voor het terugdringen van woninginbraken.

5. Beheer (Kees de Bruin)
 De oproep tot verzorging van openbare planten/bloembakken is op verzoek van bewoners en wijkplatforms verlengd tot 15 september. Wie een bloembak wil adopteren kan zich melden. (zie ook onze site).
WPF Jutphaas Wijkersloot ziet mogelijkheden voor sponsoring door WPF’s. Janine neemt deze opmerking mee
naar het bestuur. Onno stipt aan dat het WPF zelf ook plantenbakken in het verleden heeft aangeschaft. Dit betreft de bakken in Blokhoeve die door omwonenden worden verzorgd. Op de vraag hoe de verhouding ligt tussen
het de bezuiniging op de bloembakken en de aanleg van “botanische tuinen” aan o.a. de Diepenbrocklaan, wordt
gesteld dat de aanschaf van de beplanting eenmalig is en het onderhoud (1x per jaar afmaaien, waarna het weer
uitloopt) duidelijk goedkoper is. Een geraadpleegde hovenier gaf hetzelfde antwoord.
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Geheel volgens de projectenkaart (zie site) worden binnenkort werkzaamheden uitgevoerd door Eneco (verwijderen putten Van Anrooijlaan / Carillonlaan). Eneco verspreid een buurtbericht. Het regulier onderhoudswerk zoals
maaien en onkruidbestrijding wordt uitgevoerd.
Naar aanleiding van opmerkingen van Rolf over de communicatie rond de hondenpoepbakken geeft Kees aan dat
hij altijd probeert een verbinding te leggen als het niet werkt om zo mogelijk de communicatie weer vlot te trekken. Melanie zal, indien gewenst, een afspraak organiseren met de desbetreffende personen.
Michiel heeft nog vragen over het (niet) maaien op Blokhoeve eiland. Nika geeft aan dat dit mogelijk nog onder
het (bouw)project valt. Kees trekt dit na.
Wat betreft de grindpaden (Blokhoeve park) het volgende: de architect en gemeente overleggen over de beste oplossing die dit najaar zal worden uitgevoerd.
Op de vraag wie (en waarom) blauwe voetstappen geplaatst heeft achter de Trompethof was geen antwoord tijdens de vergadering. Kees zoekt het uit. Volgens burgemeester Frans Backhuijs hoort dit bij het project veilige
schoolroutes.
Mirjam vraagt of er nog delen van de wijk worden her bestraat, i.v.m. verzakkingen omgeving Manonsingel. Kees
licht toe dat aan de hand van functie, gebruik en inventarisatie het groot onderhoud wordt vastgesteld. Als bijvoorbeeld gelijkmatige verzakking optreedt is de veiligheid niet in het geding, dus geen werkzaamheden.
Op de door Rolf gestelde vraag over Berenklauw en ‘korenaar’ bestrijding geeft, Kees aan dat de gemeente daar
nog steeds actief in is.

6. Tennishek Blokhoeve.
Zowel vragen van bewoners als opmerkingen in de wijkschouw over het ontbreken van een hekwerk om het tennisveld in
het openbare speelpark van Blokhoeve, hebben geleid tot een voorstel voor plaatsing van een hekwerk. Hierdoor zal de
baan beter bruikbaar zijn. De vergadering stemt met grote meerderheid voor het plan.
7. Status projecten en werkgroepen
Wijkkrant: copy voor de wijkkrant van september kan tot uiterlijk 1 augustus nog worden ingeleverd.
De redactie is tevreden over de samenwerking en het leerproces binnen het team, dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Er is
veel betrokkenheid uit Zuilenstein, daarom zou meer betrokkenheid uit de wijken Blokhoeve en Huis de Geer (binnen het
team) fijn zijn.
De redactie is ook nog naarstig op zoek naar iemand voor de advertentieverkoop. Melanie geeft aan dat werven via de WIL
(werk en inkomen Lekstroom) ook een optie is.
Wijkschouw: Janine vult aan dat de oproep voor de wijkschouw in september in de wijkkrant wordt geplaatst, zodat hiervoor geen extra flyer verspreid hoeft te worden.

8. RONDVRAAG(je) LANGS DE WIJKEN
Victor: Op de hoek Taludweg/Middelhoeve wordt momenteel gegraven weet Kees iets hierover? Kees blijft hierop het
antwoord schuldig. Ton geeft aan dat dit een kabellegging betreft.
Melanie: Op de vorige vergadering kwamen de (ontbrekende) resultaten over lucht- en geluidmetingen ter tafel. Als er behoefte is aan presentatie van deze cijfers dan kan dat geregeld worden.

9. Sluiting om 22:00 uur
Bewoners laten weten de aanwezigheid van de burgemeester op prijs te stellen. De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit
de vergadering.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 9 september 2014
Vergaderschema 2014:
OP DE DINSDAGEN:

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

