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Opening, welkom door de voorzitter.

1. Mededelingen
Tiijdelijke notulen 24 maart 2021
Vanwege een technisch probleem zijn deze nog niet voldoende uitgewerkt.
Men ontvangt deze alsnog bij de agenda van 7 juli a.s.
Het Jaarverslag 2020 staat inmiddels op de website voor een ieder die het wil lezen.
Wijknieuws april 2021
Het april nummer van het Wijknieuws is inmiddels verspreid in de wijken en digitaal aan
het netwerk verstuurd.
Stand van zaken TunnelVisie
Er is een Plan van aanpak opgesteld door Steven en Cobie met daarin het voorstel om
eerst met één tunnel te beginnen (de Waterbies) als Pilot Project.
Kees gebruikt het werkplan om mensen binnen de gemeente in stelling te brengen.
Steven zal van de scholen aan het Lotusplantsoen aan De Tweeklank vragen om deel
te nemen aan het project.
Cobie zoekt naar een kunstenaar die dit zou kunnen begeleiden. Opmerking van
Marieke: Karin Sleurink heeft in Fokkesteeg een muurschildering gedaan. Misschien
een idee.
Nieuws van wijkagent Rick-Jan Godschalk.
Cobie heeft Rick Jan telefonisch gesproken en hij had maar een paar opmerkingen.
Rick-Jan had een voorlichtingsproject voor kinderen op de Brede school
Lotusplantsoen.
Verder weinig melding over de afgelopen periode, enkele auto-inbraken, geen
woninginbraak,
één fietsendiefstal op WC Hoog Zandveld, geen noemenswaardige overlast van
jongeren
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Nog een paar opmerkingen:
SC Geinoord, Voor en met elkaar.
Begin 2020 is SC Geinoord begonnen met het organiseren van een gezellige dag per
week voor thuiswonende 75 plussers die behoefte hebben aan contact. Zij gebruiken
hiervoor hun clubhuis.
Dit initiatief is vanuit maatschappelijke betrokkenheid ontstaan en wordt financieel
ondersteund door de gemeente. Het was direct een groot succes, maar door corona
helaas even gestopt. Zij hebben contact gelegd met het WP voor een grotere
bekendmaking, handig om van elkaars bestaan te weten.
Plannen nieuw te bouwen politiebureau.
Voor de verdere uitwerking worden we op de hoogte gehouden door Stasja van de
Berg. Zij doet de communicatie. Procedure en proces worden nog opgestart er is nog
geen ontwerp. Als mensen ongerust zijn over de plannen kunnen ze naar Kees
doorgestuurd worden.

2. Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL, lopende zaken:
Bewonersavond herinrichting Dahliastraat.
Bewoners konden meedenken over de herinrichting en bomen kiezen.
Tien bewoners hebben daarop gereageerd. De bewoners hebben inmiddels het
definitief ontwerp ontvangen. De uitvoering vindt plaats na zomervakantie
Bewonersinitiatief Dotterbloemstraat.
Kees heeft regelmatig contact met de initiatiefnemer. Het loopt goed, aanleg en planten
zijn in volle gang. Het project wordt door Kees geprezen vanwege de lange termijn visie
en aanpak.
Bewonersinitiatief Bakenmonde.
De Hanging Baskets worden a.s. vrijdag opgehangen aan 5 lantarenpalen aan de dijk
van de Lekboulevard.
En wat Kees verder ter tafel brengt.
In het kader van 50 Jaar Nieuwegein is er op 2 juni een stoepkrijt initiatief voor
kinderen.
Het onderwerp is Boten.
Twee bewoners van de Vloedmonde zijn bezorgt over de terugloop van het groen in dat
stuk wijk (Lekboulevard).
Kees heeft ze meer informatie gegeven over het groenbeleid van de gemeente.
Afspraak is dat ze nadenken over een initiatief in de wijk.
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Hij heeft ze attent gemaakt op het Wijkplatform. Eventueel kan er een keer met hun een
rondgang gehouden worden in de Lekboulevard met bv Marieke, Kees en Cobie.

3. Marieke Schouten, wijkwethouder HZL, lopende zaken
Wat Marieke ter tafel brengt
De gemeente is bezig met een nieuw grondstoffeninzamelplan (afval). Het heeft
prioriteit de verouderde grindcocons te vervangen door ondergrondse containers. Er
wordt ook meer gehandhaafd op afval en bekeurd.
Vraag van Chris: waar gaat ons afval eigenlijk naar toe? Hoe zien de afvalstromen in
Nieuwegein er uit? Kan dat in kaart worden gebracht?
Marieke antwoord dat nascheiding plaats vindt bij AVR in Rotterdam. Daar is een
filmpje van, dat zal ik uitzoeken en dan toesturen.
Cobie vraagt hoe het zit met de bebording van de Lekboulevard?
Marieke: die vraag ligt nog bij de gemeente, hier komt Marieke nog op terug.
Er zijn digitale bewonersavonden geweest over het effect van corona op het dagelijks
welzijn. Conclusie hiervan is dat het er in de stad niet slecht aan toe gaat. Er zijn ook
geen gekke dingen gebeurt. Eenzaamheid is en blijft wel een aandachtspunt.

4. Jaimy van der Veeken, buurtverbinder Buurtplein Zuid
Stand van zaken entree Buurtplein
Op 15 juni start men met de werkzaamheden buiten, over twee weken intern en over
vier is er een nieuwe (tijdelijke) ingang.
Nieuws over activiteiten
Er zijn nog steeds geen versoepeling ondanks aanpassingen van de
coronamaatregelen. Op het plein is het stil en er is maar één activiteit per dag.
Jaimy is met collega’s druk in de wijk om langs de deuren te gaan en op die manier
mensen te bereiken.
Op 9 juni is het nationale straatspeeldag
Op 1 juli, in het kader van N’gein 50 jaar —> drive-trough fietsbelconcert. Plan B ivm
Corona
De zomerperiode wordt weer ingevuld met buurtbabbels+ met picknick, pub quiz,
muzikale omlijsting
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5. Theo Kleijer, Groengroep, vanwege afwezigheid neemt Cobie dit punt
waar.
Stand van zaken Groenwandelingen 2021
Morgenavond is er een groenwandeling in het park. In verband met de maatregelen is
het omgezet in een sportieve wandeling, zodat er met meer mensen op pad kunnen
gaan. Er wordt gelet op afstand en maar even geen gele hesjes met logo van het
Wijkplatform.

6. Rondvraag.
Chris vertelt dat de onderhoudswerkzaamheden aan de website van het Wijkplatform
niet bepaald soepel verlopen. Hij heeft er een aardige klus aan. Het onderhoud gebeurd
door een bureau in opdracht van de gemeente.

Notulist is Steven van Schijndel.

De volgende vergadering is op 7 juli 2021, van 20.00 tot 22.00.
Online of op het buurtplein.
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