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Opening, welkom door de voorzitter.

1. Mededelingen
-

Vaststellen notulen 2 september 2020 (zijn inmiddels via email rondgegaan). Geen
opmerkingen en bij deze vastgesteld.
Activiteit Buurtplein (Jaimy) rond kerst niet doorgegaan. Met attentie rondgegaan
(bijdragen o.a. WP + Toyota N’gein).
Bewonersinitiatief Petuniahof: ze willen extra speeltoestel(len.)
Bewonersinitiatief Dotterbloemstraat: een groenstrook omvormen tot pluktuin.
Wijknieuws: moet nog opgestart worden, intentie vanaf februari.
TunnelVisie: op een laag pitje door lockdown.
Rick-Jan Godschalk kan niet aanwezig zijn. Afgelopen periode veel auto-inbraken in
Hoog Zandveld (9 stuks, gemunt op onderdelen), 4 woning inbraken en een
beroving in Park Oudegein. Vragen voor Rick-Jan zijn welkom via mail.

2. Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL
-

-

-

-

De nieuwe collega’s van de afdeling Openbaar Domein zijn enthousiast over het
project Tunnelvisie. Kees kan het wijkplatform met hen in contact brengen.
Bewonersavond herinrichting Dahliastraat :
nu het nog steeds vanwege Corona niet mogelijk is om bewonersavonden op locatie
te organiseren is door de nieuwe projectleider het idee opgevat om de bewoners
Dahliastraat digitaal te uit te nodigen, informeren en te bevragen.
Bij het bewonersinitiatief Hazelaarstraat is een wisseling van initiatiefneemster. Deze
week heeft Kees contact om te kijken waar ze staan. In ieder geval moet de
beplanting nog worden gedaan. De bewoners doen het onderhoud met gereedschap
dat mede met geld van de gemeente is aangeschaft.
Bewonersinitiatief Dotterbloemstraat wordt getrokken door 4 gedreven
initiatiefnemers. A.s. vrijdag heeft Kees een gesprek om te kijken naar stand van
zaken. Ons wijkplatform, Geinsgeluk en aannemer Scherrenberg (maatschappelijke
doelstelling) dragen bij. De bewoners blijven het verder zelf doen. Kees zorgt voor
de verbindingen tussen de initiatiefnemers en de diverse partijen.
Het bewonersinitiatief Petuniahof heeft contact gezocht met Kees en het
wijkplatform. Er is vraag naar andere speeltoestellen. De initiatiefneemster bepaald
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-

-

-
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het tempo. Dat is nu laag door de lockdown. Kees gaat haar nog ontmoeten om te
kijken hoe te kunnen ondersteunen.
De pilot ‘Speelplaatsen Zandveld’ heeft een poos stil gelegen. Er is een nieuwe
projectleider. Als eerste wordt er gestart met een nieuw ontwerp voor Wiersdijk,
Oosterstraat, Aciastraat en schoolplein Mauritsschool. In Zandveld zal een
buurtbericht rondgestuurd worden om het geheugen op te frissen. Bij de start bij de
Mauritsschool volgt ook nog een straatbericht.
Aanvulling Jaimy: kinderwerker Femke gaat de straat op ivm spelen. Afstemming
met Kees
Kees informeert Cobie over wat er speelt. Bij de Milieustraat kan nu alles gratis
gebracht worden. Ophalen van afval kost 10 euro (en 30 euro voor snoeiafval). De
aanhanger van de Milieustraat kan nu zonder borgsom geleend worden.
De Gemeentelijke Vrijwilligersverzekering is geüpdatet (te vinden op de website van
het vrijwilligershuis). Als er wat gebeurt en je eigen verzekering dekt de schade niet,
dan kan de vrijwilligersverzekering uitkomst bieden (uitzondering bij vrijwillige
brandweer en voor mantelzorgers)
NL Doet gaat dit jaar in maart niet door. Hopelijk wel 28 en 29 mei. Ondersteunen
kan, opgeven via de website.
Er komt een gesprek met basisschool De Tweeklank over het gebruik van het
Lotusplantsoen (JOP e.d.). Er is nog geld beschikbaar voor 2 speeltoestellen
(20.000 euro).
De gesprekken met bewoners (leefbaarheids- en veiligheidsgesprekken) zijn aan het
veranderen (niet alleen Corona), waardoor er weer meldingen komen over dingen in
de buitenruimte.

3. Marieke Schouten, wijkwethouder HZL
-

-

Over de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van sportpark Parkhout niets te
melden. Achter de schermen wordt er gesproken met de voetbalverenigingen.
Nieuwegein is een optie voor boringen naar aardwarmte. De gemeenteraad is aan
het nadenken over toetsingscriteria. Eerst worden de criteria opgesteld, dan pas
zullen de volgende stap richting boren worden gezet. Er is een actiegroep (BAM) die
heeft geflyerd. Gerda stipt de aansprakelijkheid aan bij eventuele schade. De vraag
aan Marieke is of daar aan wordt gedacht. Marieke stelt dat veiligheid bovenaan
staat. Maar 100% garantie geven kan ook niet.
De afvalcontainers (de grindbakken) in de wijk Lekboulevard gaan dit jaar nog
allemaal onder de grond.

4. Jaimy van der Veeken, buurtverbinder Buurtplein Zuid
-

Nieuwe activiteiten komend seizoen, ook het kinderwerk. Buurtplein is dicht in
coronatijd. Elke dag 1 clubje voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Jaimy
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staat te popelen om weer open te gaan. Op dit moment zoveel mogelijk vanuit het
pand en de buurt in, deur aan deur. Ze hoort dan wisselende verhalen: diverse wijk
met diverse behoeftes.
Afgelopen Kers langs de deuren gegaan met presentjes die mogelijk zijn gemaakt
door o.a. het wijkplatform en Toyota Nieuwegein. De komende tijd zal de behoefte
gepeild worden voor Kerst 2021. De vraag is of het wijkplatform de enquête wilt
delen.
De jongerenwerkers gaan alleen wanneer noodzakelijk na 21:00 uur de straat op en
alleen in overleg met de gemeente: ze zijn geen handhavers.
Sinds zomer 2020 zijn er kinderwerkers met als doel om samen met kinderen te
spelen en kinderen met elkaar in contact te brengen. In de voorjaarsvakantie komen
er activiteiten. Ook zijn ze al bezig met de voorbereidingen voor de
zomeractiviteiten.
Er wordt veel samengewerkt met Natuurkwartier, Sportidee, Bouwspeeltuin e.d.
Lucky Live: samen met bewoners mensen informeren en laten deelnemen aan leuke
events in je leven.
De verbouwing van de entree van Het Buurtplein gaat komen. De routing tijdens de
verbouwing is ingepland. De start zal eind maart / begin april zijn. Edwin de Heus is
de projectleider vanuit gemeente. Er gaat nog gecommuniceerd naar de gebruikers
via diverse kanalen.

5. Theo Kleijer, Groengroep
-

Er zijn nog geen data voor de wandelingen. Er komen drie wandelingen in de wijk.
Ook wordt er gesproken met de kasteelheer van Rijnhuizen voor een rondwandeling
in het voorjaar en de zomer. Er komen twee wandelingen door Park Oudegein: één
wandeling met eten verzamelen en daarna klaarmaken in de keuken van Het
Buurtplein. De kinderwandeling is afgezegd door teveel regen. Komt in het voorjaar.
Lastig vooruitkijken in deze tijd. Dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdag de
wandelingen.

6. Rondvraag
-

-

Chris: doordat activiteiten niet doorgaan wordt er minder geld uitgegeven. Marieke
oppert een oproep in wijknieuw. Er wordt geld voor tunnelvisie in 2020 meegenomen
naar 2021. Kees oppert om geld te gebruiken voor de promotie van het wijkplatform.
Connie heeft diverse punten: ze wilt betrokkenheid (namens WP) bij het speelbeleid
Nieuwegein; rookvrij krijgen speelpleintjes waarmee kinderen aan de slag willen
gaan; het opknappen van de dierenweide i.v.m. leefbaarheid. Volgens Kees eerst
melding doen via 14030.

De volgende online vergadering is op 24 maart 2021, aanvang 20.00 uur.
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Lid
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Ja
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Ja

