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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 18 april 2013
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.
Aanwezig
Janine Lubberding, voorzitter, Zuilenstein
Ton Bouwman, notulist
Mieke Tulleken, wijkmanager
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein
Harry Jansen, Zuilenstein
Manuel Sewgobind, GroenLinks Nieuwegein
Marloes van Dongen
Khalid Loutfi
Mark Snoeren, Blokhoeve
Kees de Bruin, Gem.Nieuwegein, afd.Beheer
Victor Goulmy, penningmeester, Blokhoeve
Wijkagent 1
Nienke Joustra. Movactor
Afmeldingen
Hans Reusch, Henk Bos, Mart v.d. Linden, Michiel van Leeuwen, John Houtzager, Marian van Kleinwee, Suzanne Camu, Erna
Kotkamp (vervanger Manuel), Ank en Frans Evers, Jacqueline van Langenraad, Leo klatter, Onno van Geuns.

1. Opening door de voorzitter, met doornemen van de lijst aan- en afwezigen (zie hierboven) en welkomstwoordje voor nieuwe aanwezigen (Marloes en Khalid).
2. Notulen:
Enkele mededelingen n.a.v. de notulen:
Janine: inzake het opsplitsen van het speelveld Kokkeboggaard Zuilenstein, waarvoor eerst beleid moet worden gemaakt alvorens e.e.a. uitgevoerd kan worden;
Miriam: op instigatie van John Houtzager wordt voor het betreffende hekwerk nog een prijs/kwaliteits-check gedaan bij een
metaalbedrijf t.z.t. (in overleg met de gemeente);
Mieke en Janine: inzake nestschommel Normalaan, die nog niet geplaatst zal worden i.v.m. zeer hoge plaatsingkosten, waardoor totaalbedrag € 5.256,-- zou worden.
Overigens worden de notulen van 14 maart 2013 ongewijzigd aanvaard en gearresteerd.
3. Mededelingen / ingekomen stukken
Janine:
mailtje van John Houtzager waarin de namen van bomen met een smal wortelstelsel, e.e.a. t.b.v. Blokhoeve waar planten van
bomen lastig zou zijn in verband met bekabeling en een breed wortelgestel van bomen die eventueel door de gemeente aangeplant zouden kunnen worden. John beloofde Suzanne Camu te kijken naar evt. geschikte bomen met een smal wortelgestel.
Bij het planten zou uitgegaan moeten worden van relatief jonge bomen.
Onderstaand een aantal bomen die eventueel hiervoor in aanmerking komen zijn:
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- Cornus mas - Gele kornoelje ( gekweekt als boompje )
- Platanus orientalis Minaret - Dakplataan, moerbei-bladig
- Corylus colurna VDB Obelisk - Boomhazelaar
Mirjam over “veilige looproutes naar school”:
Met een budget van € 50.000 is door deze werkgroep van infra-techneuten en schooldirecties gebrainstormd over de meest
nuttige besteding, waarin de eerst in kaart gebrachte knelpunten worden besproken. In een volgende bijeenkomst van de
infra-mensen worden technische kwesties behandeld, waarna in juni een voltallige vergadering plaatsvindt. Afronding van het
gehele project zou na de vakantie kunnen plaatsvinden.
Janine:
herinnert ons nogmaals aan de vrijwilligersmarkt op 1-6-2013, waaraan wij ook zouden kunnen deelnemen, vanuit de gedachte
dat er een kans voor ons ligt. Mirjam geeft aan interesse te hebben en wordt gevraagd hierover na te denken. Actie Mirjam.
Harry:
inzake het bij hem gedane verzoek om subsidiëring van geringe kosten voor drukwerk voor een actiegroep die protesteert
tegen de bouw van woningen op de huidige hockeyvelden. Discussie over al of niet toekennen van een bijdrage, met voorstanders “omdat er wel iets leeft in onze wijken” en tegenstanders “omdat wij niet politiek betrokken willen raken”, leidt ertoe dat
we niet subsidiëren, maar wel de buurtbewoners hartelijk uitnodigen voor onze eerstvolgende vergadering. Harry zal dit verder communiceren. Actie Harry.
5. Politie (gaande de vergadering wordt besloten eerst punt 5. te behandelen en daarna punt 4.)
wijkagent 1:
Meldt een verdubbeling van het aantal auto-inbraken op Blokhoeve parkeerterrein (bij NBC): de politie heeft dit in beeld en
schenkt er extra aandacht aan, dit naast het spandoek met waarschuwingen aan de parkeerders. Janine meldt dat de politie
Nieuwegein tegenwoordig ook een Twitter-account heeft, met algemene berichten en verdachte situaties.
4. Beheer
Kees de Bruin:
Presenteert het Nieuwegeins Beheer- en Onderhoudsplan 2013 en licht de wijkkaart als volgt toe:
 Trompethof: paden worden geasfalteerd en een stuk verlengd
 Regaalsingel: wordt tweezijdig her-bestraat
 Symfonietunnel: ter plekke opborrelend grondwater zal d.m.v. een afvoer worden verholpen
 Huis de Geer; plaatsing drukriolering alsmede asfalteren
 Prof. Aalbersestraat: beschoeiing ter plekke wordt vernieuwd
 Na goedkeuring van de (veiligheids-)kwaliteit valt de speelplaats Blokhoeve nu onder “Beheer” dus kan nu eindelijk
aan een feestelijke opening worden gedacht
 Op de Sweelincklaan zal een “lichte” asfaltlaag worden aangebracht
 Bij winkelcentrum Nedereind komen rode fietspaden
Op een vraag van Mirjam inzake het tijdschema waarin bovenstaande moet plaatsvinden, stelt Kees dat dit nu nog niet aangegeven kan worden omdat er nog teveel aan wijzigingen onderhevig is en er uiteraard een onderlinge samenhang is, waarbij
voorkomen moet worden dat er onnodig oponthoud in het verkeer ontstaat. Niet alles tegelijk dus.
Vervolgens vraagt Mirjam of Kees (Beheer) een advies heeft over mogelijke aandachtspunten ten aanzien van onze voorgenomen wijkschouw. Kees nodigt iedereen uit om met suggesties te komen. De voorzitter zegt dat hierover bij agendapunt 6 gesproken zal worden. De voorzitter dankt Kees voor zijn uitgebreide toelichting.
6. Status Projecten en Werkgroepen
(zie overzicht achter notulen van 14 maart jl.)
Nr. 5: werving Vrijwilligers; 1e project nu afgerond met een geanimeerde bijeenkomst van 8 nieuwe vrijwilligers (waarvan er nu
twee aan deze vergadering deelnemen). Een tweede sessie volgt. Het e-mailadres wijkplatformmail@ziggo.nl is opgeheven, ter
voorkoming van onduidelijkheid over onze bereikbaarheid. Project blijft dus op het overzicht staan, i.v.m. vervolg.
Nr. 1 a: Communicatie en PR: wie willen dit project “bemensen”? Aan Harry (met Onno en Janine) en Nadia Loutfi wordt verzocht erover na te denken.
Nr. 1 b: de website ziet er al erg goed uit (met dank aan websitebeheerder Nika). Janine levert momenteel de inhoud aan en
doet opnieuw een beroep op iedereen om ook interessante zaken voor de website aan te leveren.
Nr. 3: Mirjam monitort de “verkeersouders”, nu deze zelf onze vergaderingen niet meer kunnen bijwonen.
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Nr. 4: de enquête is klaar en derhalve kan dit punt van de lijst.
Nrs. 5 en 6: worden vervolgd.
Nr. 7: Voor de wijkschouw 2013 wordt besloten om thematisch te werk te gaan (dus geen algemene wijkschouw). De wijkschouw zal worden ingevuld door Suzanne(Blokhoeve), (Nika wil meedenken) en Mirjam (Zuilenstein). Janine benadert Claudia
van Galen (Huis de Geer). Er zal een keus gemaakt moeten worden voor een wijkschouw per wijk of voor de drie wijken samen.
Mieke Tulleken wordt hierbij betrokken, evenals Kees de Bruin, zodat de thema’s in overleg worden bepaald.
Nr. 8: wordt vervolgd.
Nr. 9: Park Blokhoeve kan nu feestelijk worden geopend. Mieke stelt de woensdagmiddag van 12 juni a.s. = straatspeeldag
voor. Mark Snoeren waarschuwt voor mogelijke afwezigheid van de Toonladder-kinderen wegens schoolreisje op diezelfde
dag. Suggesties /ideeën zijn van harte welkom. Suzanne en Nika bemannen de projectgroep die hier nu mee kan starten. Zij
hebben al ideeën. Maar suggesties /ideeën zijn van harte welkom.
Nr. 10: Mark Snoeren heeft per mail al zorgen geuit over de kunst voor Blokhoeve. Hij spreekt dat ook in de vergadering uit en
vertelt dat er via Fransje van Beek aansluiting is gevonden bij de gesprekken over de plaatsing van de Kunst in Blokhoeve. De
afbeeldingen die nu op de gemeentewebsite te zien zijn, veroorzaakten onrust omdat er bij hem en andere bewoners mogelijk
toch bezwaren zijn gerezen tegen plaatsing al te dicht op hun woningen.
Nr. 11: Janine vraagt aan Mirjam inhoud te gaan geven aan de werkgroep Woonomgeving. En daarbij ons nieuwe lid te betrekken, Martijn Flinterman. De wijkschouw (die zo ten derde male deze vergadering voorbij komt) maakt onderdeel uit van deze
werkgroep.
Nr. 12: beëindigd, verdwijnt van deze lijst.
Nrs. 13 en 14: lopen door.
7/ Rondvraag langs de wijken
Nika: inzake bestemmingsplan Blokhoeve: geen reactie van gemeente ontvangen (op zienswijze), Mieke gaat erachter aan.
Actie Mieke.

Nika: budgetbesteding, hoe gaat het platform daarmee om? Janine licht de statuten toe en belooft Nika een exemplaar toe te
zenden. Actie Janine.
Harry: omtrent Van Heukelumstraat verder in afwachting.
Janine tenslotte deelt ons mee dat Henk Bos niet langer secretaris kan zijn i.v.m. andere werkzaamheden en er voor hem door
het DB een opvolger wordt gezocht. Henk blijft wel lid van het Dagelijks Bestuur. Actie DB.
8. Actie- en besluitenlijst
Punten Hans Reusch blijven staan:
1/ Kan een Wijkplatform-infopakketje worden toegevoegd aan de gemeentelijke presentatie aan nieuwe bewoners?
Mieke kijkt hier nu ook naar.
2/ voorgaande aandacht voor gevaarlijke kruising ACVerhoefweg/Taludweg; zijn er verbeteringen van de veiligheid mogelijk?
Punten wijkplatform:
1/ Toekomst Zorgcentrum Zuilenstein.
2/ I.s.m. WPF Galecop vinger a.d. pols ontwikkelingen (Victor).
(hoogspanningsmasten/geluidsoverlast oa A12/ontsluiting Rijnenburg)
9. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng deze vergadering.
Volgende vergadering in 2013:
 30 mei
 11 juli
 5 september
 10 oktober
 21 november
 19 december, tevens kerstborrel
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*VAAS = voorlichten/activeren/adviseren/samenwerken.
**Project heeft start- en einddatum. Werkgroep is continu.

Projectenlijst Wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve
Nr.

Naam van Project- of Werkgroep

1a

Communicatie/PR/Nieuwsbrief

Werkgroep

voorlichten

Nieuw, na werving
nieuwe vrijwilligers.

Harry/Onno/
Janine/Nadia

1b

Website bijhouden

Werkgroep

voorlichten

Nieuw, na werving
nieuwe vrijwilligers.

(Nu nog:
Nika/Leo/Janine)
En allen ;-) !

2

Veiligheid in de wijken verbeteren

Projectgroep

samenwerken

Mee wachten.

3

Verkeersouders activiteiten

Werkgroep

VAAS

Loopt.

Mirjam

4

Werving vrijwilligers 2 ronde

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Nieuwe datum
prikken.

Marian/Janine

5

Eenzaamheid verminderen

Projectgroep

Samenwerken

t.z.t. polsen via
Nieuwsbrief

6

Wijkschouw voorjaar 2013

Projectgroep

Samenwerken

Gestart.

Suzane/(Nika)
/Mirjam/Claudia van
Galen?

7

Ontwikkelingen Woonservicezones

Projectgroep

Samenwerken

Vinger a/d pols!

Janine

8

Opening park Blokhoeve

Projectgroep

Activeren
Samenwerken

Loopt. In afwachting
van gemeente.

Suzanne/Nika/e.a.
i.s.m. Mieke en
Johan Haaksman.

9

Kunsttraject Blokhoeve

Projectgroep

Adv. / samenwerken

Loopt.

Suzanne
Buurtbewoners
betrekken?!
(via Mark Snoeren)

10

Woonomgeving

Werkgroep

Samenwerken

Gestart.

Mirjam en Martijn

11

Wijkactiviteiten

Werkgroep op
projectbasis

VAAS

12

Evaluatie hondenpoepbeleid
/aanvraag hek

Projectgroep

Samenwerken
Adviseren

Loopt.

Mirjam/Janine

e

Project- of
Werkgroep**

Categorie
V.A.A.S.*

stand per 18 april 2013

Status

Wie

