Notulen WPHZL 1 september 2021
locatie
voorzitter:
notulist:
presentielijst:

’t Veerhuis, zaal Flamingo
Cobie Smith
Steven van Schijndel
zie bijlage 1

Opening, welkom door de voorzitter.

1. Mededelingen
-

-

-

-

-

Versterking ledenbestand Wijkplatform, komt terug bij punt 8.
Vaststellen notulen 7 juli 2021. Geen opmerkingen dus vastgesteld
Stand van zaken en de inhoud van Wijknieuws sep/okt: is in de maak momenteel
met onder andere de onderwerpen Middenblok, Jeugdland, activiteiten Buurtplein
activiteiten, entree Buurtplein en interview met Cobie.
Bijeenkomst wijknetwerken Nieuwegein met betrekking tot o.a. WBTR regeling: er
wordt door de gemeente nog een bijeenkomst georganiseerd. Hiervoor is nog geen
datum bekend. Het Wijkplatform geeft aan dat de bijeenkomst hard nodig is.
Sportvelden Parkhout Hoogzandveld: 8 september is er een digitale bijeenkomst
waarbij Cobie, Steven en Hilbert zullen aansluiten.
Programma Woonwijs: 20 september is er een digitale bijeenkomst waarbij Hilbert
zich zal aansluiten. Connie wilt ook graag deelnemen.
Stand van zaken project Waterbiestunnel: er is geen nieuws te melden. Het
stagneert door gebrek aan ondersteuning binnen het Wijkplatform. Ook wordt het
proces als ingewikkeld ervaren.
Bewonersinitiatief Anemoonstraat: het thema is tegels er uit, groen er in. Cobie gaat
met Kees kijken wat er mogelijk is. Kees heeft binnen de gemeente collega’s
aangesproken. Er is nog geen definitief akkoord.
Expositie boogbrug Vianen: de brug wordt dit jaar gesloopt. Op website Digitale
Nieuwegeiner en de website van Rijkswaterstaat staat een animatie over de afbraak
van de brug. Op 7 november wordt de boog afgevoerd richting de Beatrixsluis om
daar verder afgebroken te worden. 4 kazematten/pylonen blijven behouden ten
behoeve van aanvaarbeveiliging en voor de vleermuizen. Museum Vianen wilt een
aandenken aan beide oevers. De omgevingsmanager van Rijkswaterstaat gaat
samen met Museum Vianen een buitenexpositie plaatsen (3 borden per oeverzijde
met foto’s en teksten). Op langer termijn moet er kunst in de openbare ruimte
komen.

2. Rick-Jan Godschalk, wijkagent
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Cop & Wijkco: aanwezig op 30 september en 3 november ’s middags van 14:0016:00 buiten bij Buurtplein
Collega Robbert (wijkagent Doorslag)
Vacatures voor wijkagenten
Afgelopen 4 weken: 2 auto-inbraken in de wijk, 1 melding overlast jeugd en 1
melding fietsendiefstal
Kort geleden succes geboekt met drugsdealers. Er zijn 2 aanhoudingen gedaan
op heterdaad, mede door oplettende bewoners.
Afgelopen maand lasercontrole op snelheid op Zandveldseweg vanwege
overlast.

3. Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL
Door afwezigheid vervallen de te bespreken onderwerpen.

4. Marieke Schouten, wijkwethouder HZL
-

-

-

Stand van zaken nieuwe politiebureau: geen nieuws te melden.
Stand van zaken bebording Lekboulevard/fietspad: het is opnieuw besproken met de
afdeling Openbaar Domein bij de gemeente en het onderwerp wordt opnieuw
opgepakt maar er zal op korte termijn geen oplossing komen.
Tunnelvisieproject: Marieke heeft contact gehad met mensen over de uitvoering. Die
hebben weer met Kees gesproken. Het project is bekend bij de afdeling Openbaar
Domein. Er moet nog goed gekeken worden naar de voorbereiding. Komende
vrijdag spreekt Marieke met de afdelingshoofd. De ondergrond van de tunnel moet
goed zijn en dat moet door de gemeente gedaan worden. Peter Koopman is
beheerder kunstwerken bij de gemeente.
18 september is het World CleanUp day: ’s ochtends zal Marieke bij het
parkeerterrein van Buurtplein Zuid met de mascotte om aandacht te vragen voor een
schone omgeving.

5. Jaimy van der Veeken, buurtverbinder Buurtplein Zuid
-

Buurtbabbel: waar Jaimy langs geweest is heeft ze een boekje in de brievenbus
gedaan met daarin de activiteiten in het Buurtplein.
Alle activiteiten zijn weer gestart na lange tijd. Er zijn nieuwe initiatieven met onder
andere bridgen en een sjoelclub.
Met de start van het nieuw schooljaar komen er ook weer stagiaires. Ook is er een
nieuwe gastvrouw gestart. Het is de bedoeling om ook mensen met afstand tot
arbeidsmarkt weer te betrekken. Buurtbewoners die willen komen helpen zijn van
harte welkom. De nieuwe buurtverbinder voor Nieuwegein Zuid richt zicht met name
op Fokkesteeg. De twee nieuwe kinderwerkers (voor heel Nieuwegein) gaan aan de
slag en dus zullen er ook weer nieuwe kinderactiviteiten komen.
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-

Stand van zaken nieuwe entree: er is nog steeds een noodhekwerk bij de
hellingbaan. Er wordt een lichtbalk geplaatst deze week. Er komt nog een paal om te
voorkomen dat er iemand de hellingbaan te ver oprijd en daardoor de trap weer
afrijdt. Roken bij de ingang mag niet en dus komen geen voorzieningen. Markering
op de traptreden missen en zullen nog komen. Wanneer de entree af is, komt er een
opening.
Volgende week worden de plannen voor Geincafé nieuw leven in geblazen door
Jaimy en Cobie.

6. Theo Kleijer, Groengroep
-

-

Terugblik (21 juli en 18 augustus) en wandelingen nog te gaan (8 september en een
kinderwandeling in het najaar).
Afgelopen 21 juli was er de ‘ruiken-eten-proef wandeling’. De reacties waren
enthousiast. Het is heel verrassend wat er bruikbaar is.
De wandeling van 18 augustus is komen te vervallen.
Op 8 september is er een wandeling (start 15:00 vanaf Buurtplein) door de wijken
om te kijken naar het onderhoud van het afgelopen jaar (schouw). Dit is de laatste
wandeling van dit jaar.
In de herfstvakantie is er een kinderwandeling. Hierbij worden de kinderwerkers van
Movactor bij betrokken.
Ter voorbereiding op een wandeling rijdt Theo meestal eerst rond om te kijken wat
interessant is om over te vertellen.
Cobie wijst op de valkuil van de wandelingen: door bewoners kan het gebruikt gaan
worden om hun klachten te uiten.

7. Rondvraag
Steven vraagt of het klopt dat er een zebrapad komt bij bushalte Waterlelie? Marieke
gaat navraag doen, bericht via Kees.

8. Besloten deel WPHZL
Alleen voor de leden van het Wijkplatform. Dit gedeelte wordt niet genotuleerd.

De volgende vergadering is in principe 10 november 2021 van 20.00 tot 22.00 uur.
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Bijlage 1
DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 1 september 2021
Naam

Rol

Cobie Smith
Chris Bouws
Steven van Schijndel
Conny van der Wal
Gerda Faddegon
Jan Bollen
Theo Kleijer
Hilbert Hamberg
Marieke Schouten
Kees de Bruin
Rick-Jan Godschalk

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris/notulist
Lid
Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Wijkwethouder
Wijkcoördinator
Wijkagent

Jaimy van der Veeken

Buurtverbinder Buurtplein Zuid

Aanwezig
ja/nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Afgemeld
Ja, met
collega
Ja

