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Opening, welkom door de voorzitter.

1. Mededelingen
-

-

-

-

Even stilstaan bij het overlijden van Aad Koedijk. Alle gedachten gaan ook naar
Joke. In plaats van bloemen is er een bijdrage aan het Diabetesfonds gegeven en
een kaart gestuurd.
Vaststellen notulen 27 januari 2021. Geen opmerkingen dus vastgesteld.
Er lopen diverse bewonerszaken, Kees komt er zo op terug:
o 3 april beplantingsdag Hazelaarstraat
o Dotterbloemstraat pluktuin wordt financieel ondersteunt door WP.
o Bewoonster Bakermonde wilt plantenbakken aan lichtmasten.
o Bebording Lekboulevard / Jachtmonde: regelmatig rijden auto’s toch de dijk
ver op. Bewoner Veermonde ondersteunt met voorstel aanpassing bebording.
Vanuit de Gemeente liever geen aanpassing. Wordt wel opgepakt met de
verkeerskundige van de gemeente. In het verleden (6 jaar) al eerder
gewijzigd op verzoek WP. Kees vult aan: 6 weken geleden al ontmoeting
geweest met gemeente
Stand van zaken en onderwerpen voor Wijknieuws april 2021: Voorzitter is er druk
mee geweest. Er zijn veel artikelen inmiddels. Kinderambassadeurs hebben een
leuk stuk voor het wijknieuws. Vrijdag a.s. start de opmaak en half april wordt het
Wijknieuws verspreid.
Stand van zaken TunnelVisie: geen nieuws te melden. Het budget van 2020 is naar
2021 overgeplaatst met toestemming van de gemeente.
Vanuit het Vrijwilligershuis is er een online bijeenkomst georganiseerd met andere
Wijkplatforms. Er nemen er 4 aan deel: Vreeswijk, Fokkesteeg,
Centrum/Merwestein, HZL en een aantal wijk coördinatoren. Tijdens deze
bijeenkomst wordt er gesproken over “hoe kom je in deze lastige tijd tot activiteiten?“
en “Hoe ga je met je budget om?” De bijkomst is ook voor onderlinge kennismaking.

2. Rick-Jan Godschalk, wijkagent
-

0 woninginbraken, via buurt app wel inbreker in vizier gekregen en gepakt.
4 auto-inbraken
0 fietsendiefstallen
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-

Het haal- en brenggedrag bij de rede School is een aantal keren gepost. Het
parkeren blijft een probleem.
Het handhaven avondklok geeft meer druk op het team: late dienst is druk maar de
nachtdienst is rustig.

3. Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL
-

-

-

-

-

-

Bewonersavond herinrichting Dahliastraat: geen nieuws en heeft momenteel ook
geen prioriteit
Trambaan Ridderspoor: er staat geen scherm tussen de tuinen en de trambaan.
Zeven jaar geleden had dit nog geen prioriteit vanwege lage snelheid van de trams.
Nu worden toch Marieke Schouten, de ombudsman van de gemeente en de
bewoners door Kees samengebracht. Er worden schetsen/plannen gemaakt voor
geluidswerende maatregelen. Moeilijkheid is de aanwezigheid van een riool waarop
niet gebouwd mag worden. De bewoners Dotterbloemstraat zijn zeer tevreden met
hun scherm: een grondwal met klein scherm.
Bewonersinitiatief Hazelaarstraat: 3 april plantdag. Door Gemeente Nieuwegein,
Geins Geluk, het Wijkplatform en de wijkpot van de wijkcoördinatoren is er geld
bijeengebracht. Het gereedschap is beschikbaar gesteld d.m.v. een potje van Kees.
De plantvakken worden gefreesd. Door bewoners wordt er beplanting aangebracht.
Het Wijkplatform komt ook langs die dag.
Algemeen: bewonersinitiatieven vanuit 1 persoon zijn erg kwetsbaar. Het liefst
initiatieven starten met minimaal 3 personen, zodat altijd er een aanspreekpunt is als
er iemand uitvalt
Bewonersinitiatief Dotterbloemstraat: de initiatiefnemers zijn in contact gebracht met
aannemer Scherrenberg (social return and investment). Zij dragen enkele duizenden
euro’s bij aan het project en helpen mee aan de uitvoering. Er wordt een stichting
opgericht van waaruit ze andere initiatieven willen starten. De Crowd Funding had
als doel om 750 euro op te halen. Er is 1.200 euro opgehaald. De gemeente stelt
bomen beschikbaar en ook het Wijkplatform doet een bijdrage.
Bewonersinitiatief Petuniahof: ligt momenteel stil Afgesproken is dat de bewoonster
komt als het haar uitkomt.
Bewonersinitiatief Bakenmonde: hanging baskets aan lichtmasten. Een bewoonster
is dit initiatief gestart. Er volgt een ontmoeting met Kees om dit initiatief verder te
brengen (Geins Geluk).
Pilot Speelplaatsen Zandveld is gestart bij de Mauritsschool. Ook is de gemeente
bezig met het ontwerp voor het speelveld in de Hazelaarstraat.
Afgelopen tijd zijn er enkele verkeerssituaties met bewoners besproken.
Verzoeken om zelfbeheer, o.a. Wiersdijk.
Kees heeft een rondgang met aantal bewoners over leefbaarheidszaken in de
wijken. Twee weken geleden met Rick-Jan door de wijk gereden om
probleemsituaties door te nemen. Informatie uitwisselen is het sleutelwoord.
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4. Marieke Schouten, wijkwethouder HZL
-

-

-

Terugkijkend op het online buurtgesprek van 9 maart jl.: er zijn een aantal
gesprekken geweest. Iedereen is moe van de beperkingen, maar veel gaat toch ook
door. Komende tijd meer aandacht voor o.a. jongeren, kwetsbare mensen (via
Movactor .e.d.). Dit moet nog concreter worden.
Over Sportpark Parkhout is niets te melden.
Gerda vraagt hoe de financiën van Gemeente Nieuwegein er voor staan door
Corona? Marieke vertelt dat de vele extra kosten (behoud bibliotheek, zwembad, De
Kom e.d.) vanuit het Rijk worden ondersteund. De kosten voor zorg nemen toe,
maar ook de soort/vraag naar zorg veranderd. Zoals het er nu naar uit ziet, zal
Nieuwegein niet heel erg in het rood eindigen. Of de extra kosten op de schouders
van de burgers komen is nog afwachten.
Cobie haalt de plannen voor de bouw van een nieuw politiebureau aan in de oksel
van de afslag A2 Nieuwegein-Zuid, waar nu de carpoolplaats is. Vraag is of dit nog
wordt gecommuniceerd met de mensen (o.a. Bakermonde)? Marieke geeft aan de
plannen nog in een pril stadium bevinden en er moet nog veel gebeuren voordat het
bureau er staat. Kees vraagt zich af hoe dit anders gecommuniceerd kan worden
aan de voorkant? Chris wijst op het convenant met de gemeente waarin staat dat
het Wijkplatform geïnformeerd moet worden.

5. Jaimy van der Veeken, buurtverbinder Buurtplein Zuid
-

-

-

-

Entree Buurtplein: momenteel vindt er onderzoek plaats voor de deur van het
Buurtplein. In mei starten de voorbereidingen. Er zal nieuwe belettering aan de
buitenzijde komen.
Het nieuwe initiatie Geincafé Zuid begint vorm te krijgen. Het doel is om 1x per
maand samen te komen, gericht op een thema (bv. hoe krijg je een goede
gezondheid, je eigen welzijn etc.). Zodra het mag, kan de eerste bijeenkomst
komen. (thema’s: testament, kunst&cultuur, samen ontmoeten). Hopelijk komen hier
weer nieuwe doelgroepen uit voort.
Buurtbabbels (Knabbel en Babbel) elke dinsdag in een stukje van de wijk.
Het Lotusplantsoen wordt niet als veilig beschouw voor spelende kinderen. Elke
maandag komt de kinderwerker om dit op te pikken. Ook de jongere werkers sluiten
hierbij aan.
Er is een nieuwe buurtverbinder aangenomen. De focus ligt op Fokkesteeg en trekt
samen met Jaimy op.
Een nieuw initiatief van een bewoner is breien en haken te bevordering van
ontmoetingen.
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6. Theo Kleijer, Groengroep
-

Theo heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Via Cobie laat Theo weten een
aantal voorlopige data geplant te hebben.

7. Rondvraag
-

Chris deelt mee dat hij zal verhuizen in de wijk en dus blijft bij het Wijkplatform.

De volgende vergadering is in principe 19 mei 2021, hopelijk weer in buurtplein
Zuid, van 20.00 tot 22.00 uur, anders online.
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DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 24 maart 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
Jaimy van der Veeken

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris/notulist
Lid
Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Wijkwethouder
Wijkcoördinator
Wijkagent
Buurtverbinder Buurtplein Zuid

Aanwezig
ja/nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Afgemeld
Afgemeld
Ja
Ja
Ja
Ja

