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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 9 september 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
Rolf Sorber, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein Oud Jutphaas
Bert van Opijnen, Zuilenstein
Monique Elbers, gemeente
Herman Beeuwkes, Zuilenstein
Bert Eggink, raadslid Groen Links
S. Reinsma, Blokhoeve

Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Marian van Kleinwee, Zuilenstein
Els Reinking, soc. Programmeur gemeente (gast)
Ria van Opijnen, Zuilenstein
Peter Snoeren, wijkwethouder gemeente
Peer van Halderen, Zuilenstein
Fr. Herremans, Blokhoeve
J. Dröge, Blokhoeve

1. OPENING
e

De voorzitter, Janine Lubberding, heet iedereen welkom op deze 1 vergadering na de zomervakantie, wel iets later
dan gewoonlijk vanwege de grote opkomst. Dit levert een gevulde tafel op, heel fijn.
2. NOTULEN VERGADERING d.d. 8 juli 2014:
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen voor de notulen.
De notulen zijn hierdoor vastgesteld.
3. Sociaal programmeur Els Reinking over de transities
We verwijzen hier naar de informatie op internet: www.nieuwegein.nl/metelkaarvoorelkaar
We worden door Els Reinking hierover tijdens deze vergadering bijgepraat. Kijkt u zeker eens op deze website, het
gaat ons allemaal aan.
4. Politie / Gert van Jaarsveld
Verplaatst naar volgende vergadering.
5. Wethouder Peter Snoeren over visie toekomst WPF’s
Peter Snoeren begint met aan te geven dat hij in 5 minuten klaar kan zijn. Dat blijkt anders uit te pakken… want eenmaal aan het woord en in gesprek met de aanwezigen, zijn we zo een half uur verder.
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De wethouder geeft aan dat het nieuwe college samen met de nieuwe raad uit is op het zoveel mogelijk communiceren met de stad. De rode draad is het verzamelen van informatie over wat er bij de inwoners leeft. Hoe maken we met
elkaar de stad mooier en beter? Hoe kan je inwoner-specialisten inzetten bij het vergaren van kennis? En hoe past de
rol van de wijkplatforms in dit plaatje? Op 14 oktober a.s. praat wethouder Martijn Stekelenburg met de besturen van
alle wijkplatforms over dit onderwerp.
6. MEDEDELINGEN / Ingekomen stukken
•

•

•

•
•
•
•

•

Snoeproute (i.s.m. supermarkt Plus van Loon en het Anna van Rijn): de wijkmanager Melanie Gitz, wijkbewoner Onno van Geuns en leerlingen van het Anna van Rijn, gaan de route lopen op 23 september a.s.
om daar zwerfvuil op te ruimen. Na deze actie zal er door stadstoezicht een tijd extra op worden gelet,
dat er geen troep op straat wordt gegooid. Door samen aan de slag te zijn met deze schoonmaakactie,
maken we elkaar meer bewust van het netjes houden van de omgeving.
Van Heukelumterrein: de uitspraak van de Raad van State was negatief voor de bewoners: de bouw mag
doorgaan. De bal ligt nu bij de gemeente en de projectontwikkelaar. Omdat de gemeente niet de eigenaar
is van de bouwgrond, is de gemeente nu niet aan zet. Het initiatief ligt bij de projectontwikkelaar.
Janine merkt op dat het wijkplatform geen actievoerende groep is. Wel kijkt het wijkplatform mee of het
proces “netjes en prettig” verloopt.
Proefsleuven Middelhoeve: de uitkomst van de proefsleuven is dat het mogelijk is bomen te planten, al is
er beperkte groeiruimte. Hierdoor komen slechts een aantal bomen in aanmerking. De gemeente doet
hier een voorstel voor, wat met de omwonenden zal worden besproken.
Kunst in Blokhoeve: Het vergunnings- en inspraaktraject loopt.
Blauwe voetstappen in Zuilenstein: Op plaatsen waar deze markering onjuist is aangebracht zal dit worden hersteld.
Stankoverlast Groen Recycling: Er zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen de Regionale uitvoerende
dienst (Milieu) en Groen Recycling om overlast te voorkomen.
Tram werkzaamheden: De werkzaamheden aan de trambaan tussen de remise en Zuilenstein zijn afgerond. Een compliment gaat naar de uitvoerende partijen voor de zeer zorgvuldige communicatie met de
omwonenden en het wijkplatform. De klachten over het ‘piepen’ wordt aan gewerkt, daarover is ook een
bewonersbrief verspreid.
Mitros: bij de volgende vergadering zal wijkconsulent Myrte van der Gugten iets vertellen over de

voorbereidingen van het groot onderhoud in A Cappella (Diepenbrocklaan).
•

•

•

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. De coördinatieregeling Blokhoeve is in werking gesteld, hierdoor kunnen vergunnings- en bestemmingsplan procedures gezamenlijk worden behandeld.
Gesprek met wethouder Stekelenburg: Wethouder Martijn Stekelenburg heeft de wijkplatforms uitgenodigd om met hem van gedachten te wisselen over de toekomst van de wijkplatforms. Dit gebeurt op 14
oktober en zal door een delegatie van het bestuur worden bijgewoond.
Wijkplatformzaken: Door het bovenstaand verzoek zal de vergadering van het wijkplatform verschuiven
naar 28 oktober, de vergadering van 25 november komt te vervallen. De laatste vergadering van dit jaar
blijft op 16 december.

7. Status projecten en werkgroepen
e

Wijkkrant: De 3 uitgave komt deze maand uit. Extra redactieleden zijn zeer welkom! Ook voor de advertentieverkoop wordt aandacht gevraagd: heb je zelf een bedrijfje of zaak of ken je iemand in je omgeving -> wijs dan op de
mogelijkheid van adverteren in de wijkkrant! Of misschien ken je iemand die het regelen van de advertentieverkoop een leuke uitdaging vindt?
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8. RONDVRAAG(je) LANGS DE WIJKEN
Victor: Opnieuw is er dit jaar de mogelijkheid om wijkprojecten aan te melden via de actie “Kern met Pit”, deze
actie wordt door de Heidemij ondersteund. Victor deelt brochures uit.
Nika: Slinger in de tijdelijke bouwweg bij Chandra is onduidelijk aangegeven.
Melanie zal dit overleggen met beheer.
Wanneer wordt de verharding in het park Blokhoeve aangepakt. Melanie geeft aan dat er nog overlegd wordt welk
type verharding hier genoeg veiligheid voor de gebruikers zal geven.
Door een wijkbewoner is op verzoek van het wijkplatform gebeld naar 14030, na zijn melding is er niets meer vernomen van zijn klacht over 3 bomen (Blokhoeve).
Melanie probeert deze klacht te achterhalen.
Peer: Kunnen de vacatures op de vrijwilligersbank aangepast worden? Ton geeft aan dat dit verzoek al is uitgevoerd maar dat de vrijwilligersbank e.e.a. moet goedkeuren voordat het zichtbaar wordt.
Bert Eggink: bedankt voor de gastvrijheid en compliment voor jullie professionele manier van werken.
☺ wellicht tot een volgend bezoek.
9. Sluiting om 22:00 uur
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de grote belangstelling en geeft aan dat als er ideeën zijn om iets te willen
doen vanuit het wijkplatform dit zeer welkom is! Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 28 oktober 2014 (let op dit is een wijziging!)
Vergaderschema 2014:
OP DE DINSDAGEN:

28-10
16-12 (korte vergadering met kerstborrel)
14-10 en 25-11 zijn vervallen.

