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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 8 september 2015
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Janine Lubberding, voorzitter
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris
Khalid Loutfi, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Anna-Lise Röben, Zuilenstein, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Peter Snoeren, wijkwethouder gemeente
Kees de Bruin, gemeente Nieuwegein
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster
Peer van Halderen, Zuilenstein, wijkkrant

Hylco Tamminga, Zuilenstein, wijkkrant
Onno van Geuns, Zuilenstein,
Ria Niamut, Zuilenstein
Xander Bouwens, Blokhoeve
Ria Spelbos, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Harm de Lange, Blokhoeve
Sabrina Eijk, sociaal programmeur gem. Nieuwegein
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

1. Opening
De voorzitter, Janine, verwelkomt iedereen voor deze eerste vergadering na de vakantie. De agenda wordt doorgenomen en
opnieuw samengesteld aangezien de wijkagent en de sociaal programmeur ook acte de présence geven en er onderwerpen door
aanwezigen ingebracht worden. Zie hiervoor verder het verslag.
2. Notulen vergadering d.d. 7 juli 2015:
Er zijn geen opmerkingen over. Hiermee is het verslag vastgesteld.
3.












Beheer / Kees de Bruin
Kees vertelt dat per 1 september 2015 ‘afdeling beheer’ en het ‘ingenieursbureau’ van de gemeente zijn samengevoegd
onder de naam ‘openbaar domein’. Hierdoor merkt men al direct bij de start de invloed van de betere samenwerking tussen beide onderdelen.
Tijdens de zomerperiode heeft men te maken gehad met wisselend weer, waardoor onkruid niet zo hard groeide. Na regenbuien had men wel veel last van groen op en tussen de stenen. In de loop der tijd krijgt de gemeente steeds beter vat
daarop met de milieuvriendelijke manier van bestrijden (zonder gif).
De bladcampagne wordt weer voorbereid. De bedoeling is om zoveel mogelijk weg te halen zodra het valt. Soms is het
beter om bladeren te laten liggen voor compostering. Daar wordt het dan niet verwijderd. Voor het verzamelen van bladeren door bewoners wordt gebruik gemaakt van bladkorven vanaf half oktober. De communicatie hierover vindt plaats in
De Molenkruier en op de gemeentelijke website. Kees vertelt dat er verleden jaar al 35 korven in gebruik waren; dat is ook
het maximale aantal.
Er wordt een analyse gemaakt van alle meldingen via 14030 tot en met september. De cijfers worden vergeleken met 2013
en 2014 met als doel dat dit inzicht oplevert over hoe bewoners het onderhoud ervaren. Daarna worden de cijfers besproken en doorgegeven aan het bestuur. De volgende keer wil hij dit onderwerp dan graag bespreken.
De gemeente wil de gladheidbestrijding perfectioneren. Kees vraagt twee afgevaardigden om hun bevindingen hierover
aan te geven. Zelf volgt men de berichten die op Twitter en Facebook doorgegeven worden, maar zij willen het maximale
eruit halen. Gladheidbestrijding vindt in eerste instantie plaats op de hoofdwegen en doorgaande fietspaden. Daarna doet
men de woonwijken en daarna de kleine straatjes, voor zover er auto’s kunnen komen. Nika en Ton stellen zich hiervoor
beschikbaar en Peer zal als extra afgevaardigde worden toegevoegd. Als visueel gehandicapte kan hij aandacht genereren
voor zaken die men normaal over het hoofd ziet.
Frits vraagt waarom het voetbalveldje op Blokhoeve nog niet is gerenoveerd. Kees trekt het na.
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Xander had in de vergadering van 10 maart een vraag gesteld over de grote hoeveelheid verkeer dat op de Utrechtsestraatweg door de sluis/knip rijdt. Kees zou het navragen. Kees antwoordt dat hij dat ook heeft gedaan en in de veronderstelling is dat het (uitgebreide) antwoord naar het bestuur was doorgestuurd. Janine zal het nakijken en laat het nog weten.

4.


Gert van Jaarsveld, wijkagent
Zomerperiode. In de afgelopen tijd zijn er geen woninginbraken geweest. Zouden de stukjes hierover in de wijkkrant helpen?! Gert houdt het erop dat de wijkkrant succesvol is  Er zijn echter wel meer auto-inbraken… Dit kan komen doordat
men daar in Utrecht erg mee bezig is. Het gaat voornamelijk om kentekenplaten en navigatieapparatuur, maar soms ook
om gereedschappen. In Huis de Geer is een rubber motorboot gestolen. Er is twee keer in een schuur ingebroken, waarbij
een elektrische fiets en twee motoren werden meegenomen. Van veel misdrijven wordt geen aangifte gedaan, dus die tellen dan niet mee. Er kan ook online aangifte gedaan worden. Tijdens de acties/stakingen van de politie worden alle prio 1
meldingen gewoon gedaan. Bij geen prioriteit worden de meldingen telefonisch afgehandeld, waarbij men advies krijgt.
Nika vraagt naar het donkere dagen offensief. Gert vertelt dat de politie dan meer actief is in de wijken, zodat zo slim mogelijk opgetreden kan worden tegen misdaad.
Nika is op Facebook een (besloten) groep ‘Blokhoeve meldingen’ gestart om waarschuwingen te doen binnen de wijk. Zo
waren er op één avond meerdere meldingen van auto-inbraken. Hij vraagt Gert of dat vaker gebeurt. Gert vertelt dat dat
inderdaad mogelijk is. Sommige inbrekers stelen “op bestelling”.
Peer vraagt aan Gert of hij te maken heeft met de Whatsapp-groep van Zuilenstein. Gert vertelt dat hij er bij de oprichting
mee te maken heeft gehad. Daar is ook in het wijkplatform en in de wijkkrant eerder aandacht voor geweest. Hij heeft nog
wel contact met sommige mensen, maar wijst er op dat men altijd 112 moet bellen bij onraad.
Peer vraagt naar de handhaving van het gebruik van fietsverlichting. Als slechtziende heeft hij veel last van ‘donkere’ fietsers. Gert antwoordt dat iedereen die geen goede verlichting heeft er zoveel mogelijk op wordt aangesproken. Hij memoreert aan een spontane actie bij ‘n bouwmarkt voor de deur waarbij hij mensen laat kiezen tussen een bekeuring of fietsverlichting kopen. In het kader van goede fietsverlichting zullen de secretaris en Nika op de website laten weten dat mensen hun fietsverlichting moeten (laten) nakijken nu het weer langer donker wordt.
Onno vertelt over een incident van wateroverlast bij iemands bovenburen. De politie moest er bij komen om de deur van
dat huis te openen. Hij vraagt Gert of dat vaker voorkomt. Hij verbaasde zich erover dat buren geen sleutel of contactgegevens van de (niet aanwezige) buren hadden. Gert vertelt dat de politie eerst aan buren vragen of zij een sleutel hebben of
een telefoonnummer van de bewoner of van familie. Onno wil graag een flyer in de wijk laten verspreiden om mensen erop
te wijzen dat de buren soms niets van je weten en dat dat heel vervelend kan zijn in noodsituaties.










4.a.Sabrina Eijk
Sabrina stelt zich voor als sociaal programmeur van de gemeente. Nieuwegein is verdeeld in vijf woonservicezones. Eén ervan
bestaat uit de wijken Jutphaas, Wijkersloot, Zuilenstein, Blokhoeve en Huis de Geer. Waar de wijkmanager werkt op het openbaar domein en de veiligheid, werkt zij meer op sociaal maatschappelijk gebied. Zij werken intensief samen voor de wijken. Als
sociaal programmeur zorgt zij voor meer samenhang tussen bewoners. Sociaalprogrammeurs helpen mensen ook verder op het
gebied van allerlei soorten initiatieven in de wijk. Sabrina volgt Susanne Geertsema op die aanvankelijk onze sociaal programmeur was.
Op de vraag of dit niet hetzelfde is als Movactor doet, antwoordt Sabrina dat zij geen vervanger van Movactor zijn, eerder aanvullend. Inderdaad doen zij ook dat soort dingen. Hier gaat het erom dat initiatieven soms vastlopen op gemeentelijke regeltjes
en dat Geynwijs daar te hulp schiet. Zij zijn te vinden op de gemeentelijke website http://www.nieuwegein.nl/geynwijs met
contactgegevens. Sabrina verlaat de vergadering.
5.






Mededelingen en ingekomen stukken
Deirdre Wirtz heeft het wijkplatform benaderd om te vertellen over een project waar ze mee bezig zijn op de Koningin
Beatrixschool te Zuilenstein. Zij is voorzitter van de ouderraad en ze is een groengroep begonnen op school. Ze hebben met
deze groengroep een mooi plan opgesteld waarmee de verkeersveiligheid verbeterd en het speelgenot toeneemt. Daarnaast hebben ze al concreet het groen flink opgeknapt, waardoor het er om de school mooi uitziet. Voor de verwezenlijking
van het plan hebben ze al met veel partijen contact gezocht en allerlei actie ondernomen. Janine is ter plekke gaan kijken
en was onder de indruk van de activiteit van de wijkbewoners. Zo haalden ze met elkaar via Marktplaats e.d. al 850 gratis
stoeptegels op! Ze zouden graag een bijdrage van het wijkplatform krijgen. Wordt vervolgd.
Janine vertelt dat Tinka van der Loo (afstudeerstudente aan de Universiteit Utrecht/Social Policy & Social Interventions en
stagaire bij Movactor) een vragenlijst had verspreid onder bewoners in Zuilenstein. De onderzoeksresultaten zullen worden
gepubliceerd. We hopen jullie daarover meer te laten horen binnenkort.
Ton had bij de ingekomen stukken een “fantoommelding” van Meindert Ongeloof  die zich beklaagt over slordigheden
van bewoners in de wijk. Het betrof 14030 meldingen (KlantContactCentrum oftewel servicelijn van de gemeente). Maar er
ging desalniettemin een signaal vanuit dat bewoners netjes met hun woonomgeving om moeten gaan, zeker ook om het
woongenot van hun buren niet te verpesten. Dus gooi uw tuinafval niet over de schutting, leg uw bouwmaterialen niet in
de openbare ruimte, etc.
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Via de mail kwam een bericht van Robin van Dorp die graag iets wil gaan doen met een buurttuin. Janine heeft hem voor
deze vergadering uitgenodigd, maar dat lukte hem helaas niet. Er staat ook een artikel over hem in de eerstvolgende wijkkrant. Misschien is hij volgende keer aanwezig.

6.


Status projecten en werkgroepen
Wijkschouw. Een aantal mensen had zich voor de wijkschouw aangemeld. Janine wil graag nu de mensen bij elkaar roepen
en een plan maken. Er is nog geen datum, maar het moet niet op te lange termijn gebeuren. Jan-Tiemon Oosterhof, Peer
van Halderen, Xander Bouwens en Henny Molenaar hebben zich al opgegeven. Janine wil snel starten, brainstormen en kijken waar we mee bezig gaan. Nika Gerson Lohman doet ook mee.
Zomerfeest. Anna-Lise gaat hier mee verder.
Wijkkrant: De wijkkrant loopt goed. Het bestaat uit een klein clubje harde werkers. Rond 20 september wordt de volgende
editie bezorgd. Is de wijkkrant nog te weinig een etalage voor het werk van het wijkplatform? Onno moedigt mensen aan
eens mee te schrijven. Toch is de diversiteit van de stukjes voldoende en mogen we er trots op zijn dat er zoveel leuk ‘ander’ nieuws in de wijkkrant te lezen is.




7.
















Rondvraag(je) langs de wijken
Nika vraagt naar Blokhoeve-Oost, plandeel Blok-Oost. Over dit plan is vanuit de bewoners inspraak geweest. Er is ook een
bijeenkomst geweest met deze bewoners, maar zij waren zeer teleurgesteld over de reacties vanuit de gemeente. Nika
zoekt naar een minder formele meeting om oplossingen te bedenken op de bezwaren die gemaakt zijn. Vanuit de bewoners wil men liever niet de gerechtelijke kant op gaan. Zijn vraag aan Peter Snoeren is of zij daarover met de
(wijk)wethouder in gesprek kunnen gaan. Peter denkt dat een gesprek wel mogelijk is. Vanuit de gemeente wil men de indruk wegnemen dat zij graag hebben dat mensen tot aan de Raad van State moeten gaan om gehoord te worden. Het is altijd geven en nemen bij informeel overleg. Als er nog een keer gesproken moet worden, dan wil Peter die boodschap doorgeven aan Hans Adriani. Hij benadrukt dat in eerste instantie de projectwethouder komt praten en pas daarna komt de
wijkwethouder in beeld.
Nika heeft wat klachten over de gemeentelijke communicatie. Hij noemt wat recentelijke ervaringen op. (1) Het verhaal
van Blokhoeve Blok-Oost en (de uitnodiging voor) de inloopavond (2) Het fietspad tussen Galecop en Blokhoeve dat ineens
afgesloten was zonder berichtgeving. (3) Gemeentelijke website met nieuwsbrieven die niet bijgehouden wordt. (4) De
dam, straat die niet schoongemaakt werd, het leggen van platen die veel lawaai geven bij die dam. Kortom, er gaat volgens
hem te veel mis met de communicatie naar het wijkplatform en de bewoners toe.
Melanie antwoordt (3) dat de website nu weer gevuld wordt. (2) Zij beaamt dat de bebording niet goed stond en dat de
borden er in ieder geval te laat werden neergezet. Volgens haar zijn daarover wel buurtberichten gestuurd, maar dat leidde
helaas ook tot verwarring qua inhoud en verspreidingsgebied. Over de dam(4): daarvoor had een buurtbericht gestuurd
moeten worden. Daar is het fout gegaan. Melanie neemt het op met de projectleider. Ze benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan goede communicatie.
Geluidsoverlast in de wijk Blokhoeve (muziekdreun) speelt al lange tijd. Vanuit verschillende bedrijven ervaart men veel
geluidsoverlast. Volgens Melanie ligt dit probleem bij ‘handhaving’. Volgens de bewoners meet men op dagen dat het stil is.
Men vraagt zich af of er iemand kan komen op het moment dat zij last hebben. Probleem is dat handhavers niet altijd ‘op
verzoek’ kunnen komen. Volgens Melanie hebben ze nu wel iets geconstateerd en daar wordt nu iets mee gedaan. Zodra zij
meer weet komt zij er nog op terug. Melanie neemt nog contact op met Nika over dit onderwerp.
Snelheid verkeer op Middelhoeve. Er wordt door automobilisten veel gebruik gemaakt van de Middelhoeve om niet via de
AC Verhoefweg te hoeven gaan. In de wijk heeft men het liefst alleen bestemmingsverkeer, met een beweegbaar object.
De vraag is waar dit besproken kan worden. Melanie antwoordt dat er nog een afspraak over een gesprek komt, ook met
iemand van verkeer erbij. Janine vraagt of het een idee is om een informatieavond te houden met de inwoners van Blokhoeve. Mensen uit de wijk die daar belangstelling voor hebben, kunnen na eventueel flyeren zich aanmelden voor deze informatieavond, zodat ook andere meningen gehoord kunnen worden. Janine en Melanie pakken dit verder op.
Het bestuur heeft een brief gestuurd naar de wijkwethouder waarin aandacht wordt gevraagd voor het fietspad van Blokhoeve langs Green Village en het NBC naar Zuilenstein. Het bestuur vraagt daarin om een stukje verhoging van het fietspad (of andere treffende voorrangsmaatregelen) zodat fietsers veiliger daarlangs kunnen.
Nika vraagt of het misschien weer handig is met een actielijst vanuit de notulen te werken van deze vergaderingen. Ton
heeft het inmiddels op zich genomen om dat uit te werken.
Frits vraagt waar De Bever komt te staan. Volgens de aanwezigen komt hij toch te staan op de plek waar hij oorspronkelijk
bedoeld was (aan de damverbinding en zal met zijn voorkant naar de wijk gericht zijn en met zijn staart naar de A.C. Verhoefweg) Er zal midden oktober waarschijnlijk een officieel momentje voor worden georganiseerd.
Frits vraagt hoe het zit met de beplanting in de kunstwerken De vazen van Yasser Ballemans . Het ziet er niet uit. De plantjes zijn zo goed als dood. Melanie gaat er achter aan; zij meldt dat deze klachten via 14030 gemeld kunnen worden.
Xander vraagt of bewoners een contract hebben over bloembakken die zij onderhouden. Dat is (meestal) wel zo volgens
Melanie, maar het gaat in de loop van de tijd wel eens mis (verhuizen, ziekte, druk, vergeten). Dan weten omwonenden
niet (meer) dat die bakken in zelf beheer zijn. Als mensen er niets meer mee doen dan haalt de gemeente ze weg. Meldingen kunnen via 14.030 gedaan worden.
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Volgens Harm doet de gemeente Nieuwegein aan milieuvervuiling door de vele afvalcontainers per huishouden. Papiercontainers, groene bakken, grijze bakken, plastic inzameling. Volgens hem gaat in Leidse Rijn alles onder de grond. Volgens Melanie is niet altijd overal plaats onder de grond voor afvalinzameling.
Peter Snoeren vertelt dat de gemeente op dit moment bezig is met het ontwikkelen van ander afvalbeleid. Dit wordt het
Grondstoffeninzamelplan. Daaraan zal in de loop van volgend jaar uitvoering worden gegeven.
Peer vertelt dat het volgende week twee jaar geleden is dat hij schreef over een zeer smal pad bij de tramhalte BatauNoord door de fietsenstalling. Dit probleem is nog steeds niet opgelost. Melanie gaat er achteraan.
Ria Spelbos vraagt naar het fietspad als je rechtsaf de wijk Blokhoeve uitgaat bij de bushalte. Mensen die bij de bushalte
staan zijn dan niet blij. Daar zal naar worden gekeken.
Victor vraagt naar de bomen die geplant zouden worden aan de langs het fietspad. Volgens Melanie wordt daarmee gewacht tot het plantseizoen.
Janine heeft gisteravond met omwonenden van de Van Heukelumstraat gesproken met Peter Snoeren, de gemeente en de
projectontwikkelaar. Er komen nu 61 vrije sector huurwoningen zonder sociale plint. De bewoners zijn teleurgesteld dat er
niet vooraf een gesprek is geweest, maar ze nu weer geconfronteerd worden met een kant en klaar plan waarin geen rekening is gehouden met hun eerder gemaakte bezwaren. De parkeerdruk ter plaatse is een algemeen aangekaart vraagstuk.
Bij Ton aan de overkant van het water wordt veel grond opgeslagen. Hij vraagt of dat een tijdelijk karakter heeft. Melanie
vraagt het na bij projectleider, maar weet bijna zeker van wel. Er komt niet zomaar “een berg” 

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 27 oktober 2015
Rest van het jaar:
Dinsdag 15 december 2015 (eindejaarsvergadering)

