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De leden waarbij een  *  voor hun naam staat waren aanwezig.  

 

*Ab  Rem – Hesselaan,  Babs v.Veenendaal – Sluyterslaan, *Bep v. Kouwen - 

bestuurslid,  *Bram v. Assema - Vredebestlaan,  Carel Bloemsma- bestuurslid,  

*Carel de Graaf - Zijllaan,  *Co Blankenstein – bewoner,  Corrie v. Rooijen- bewoner, *Geert Zondag - 

Kruyderlaan,  *Han Trouwee - secretaris, *Henk Vonk - penningmeester,   *Liesbeth Reincke – Sluyterslaan,  

Maarten  Koek - Kruyderlaan,   *Marcel Siermann - voorzitter, *Mea Schoenmaker - Gestellaan, *Michel de 

Jong – BVO,   Oscar Brinkhof - Oud Jutphaas,  Paul Nijenhuis – Nijpels, *Ronald  Achterberg - 

Wenckebach,   Sandrina Leeman – Sluyterslaan, *Theo Bulkmans – bewoner, *Ton Bonouvrie - 

Wenckebach,  *Wim v. Baarsen - Oud Jutphaas,  

 

*Gert v. Jaarsveld - wijkagent,  *Kees de Bruin - afd. beheer gem,  Marieke Schouten – Groen Links,  

*Melanie Gitz - wijkmanager,  Myrte van der Gugten – Mitros,  *Peter Snoeren – wijkwethouder,  *Roelof 

de Wild – CDA, *Suzanne Geertsema – gemeente, *Ton de Mol – bewoner/raadslid   

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel  opent vergadering, heet iedereen welkom op de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Wijst op de 

laatste rumoerige vergadering van vorig jaar en verzoekt dan ook iedereen te laten uitspreken. 

 

2.  Verslag vergadering van 18-12-2014 

Onder punt 4 vraagt Wim of de raad de gebiedsvisie heeft goedgekeurd? De raad is geïnformeerd en het is 

een collegebesluit geworden, dus goedgekeurd. 

Onder punt 5 vraagt Wim naar de verkeerssituatie op de Noordstedeweg. Peter zegt dat er al aanpassingen 

gedaan zijn en na de winter volgt de rest. Verder onder hetzelfde punt over het gezamenlijk bidden met de 

moskeegangers. Dat is bedacht door Wim. 

 

3. Beheerszaken door Kees de Bruin en politie zaken door Gert van Jaarsveld 

Kees vermeldt dat hij druk bezig is met de bladcampagne tot eind maart,  maar dat is wel weersafhankelijk. 

Verder is hij bezig met klein werk zoals herstel van omgereden paaltjes. Door de sloop van het Altrecht 

gebouw zijn er 3 bomen verwijdert i.v.m. aan-en afvoerroutes. Verder heeft hij Oscar gekoppeld aan 

Herman Westland. Kees wil in maart zijn projecten kaart presenteren met de komende werkzaamheden in de 

wijk. 

Gert meldt dat de wijk getroffen is door heel veel inbraken en pogingen daartoe. Het blijft een oude wijk 

waarvan het hang en sluitwerk niet altijd up to date is. Hij wijst erop de meldingen actueel te houden en het  

bij verdachte zaken direct te melden. De pakkans is bij een directe melding is 85% en achteraf melding 15%. 

Co vraagt of het burgernet hierbij ingeschakeld wordt. Nee alleen bij verdachte situaties en een signalement. 

Bep vraagt naar de verlichting in de paden (brandgangen) achter de huizen. Deze zijn soms aardedonker. 

Gert adviseert om met een b.v. handige buurman een led verlichting aan te brengen. Die kost qua 

stroomvoorziening bijna niets en de poort is voldoende verlicht. 

 

4. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Geluidsbelasting Richterslaan. Hierover heeft Melanie contact gehad met Carel B. Die heeft in zijn mail het 

volgende geschreven: we hebben de uitslag van het onderzoek binnen en in alle geluidsgevoelige ruimten 

werd voldaan aan de wettelijke norm voor de “binnenwaarde” (geluidsbelasting in de woning).  

De berekening is gecontroleerd door het ministerie. Die hebben laten weten dat deze juist uitgevoerd is.  

De definitieve bevestiging hebben we op 18 december 2014 gekregen. Hierna heb ik bij de heer Willie van 

Dam het originele rapport van de Nibag opgevraagd en dat heb ik inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat er 

met de ingevoerde mobiliteitsgegevens iets is fout gegaan. De mobiliteitsgegevens, die nodig zijn om tot een 

juiste rapportage te komen, moeten nog aangeleverd worden. Deze gegevens zijn inmiddels opgevraagd bij 

de gemeente.      

Verkeerscommissie: Geert deelt mee dat de commissie bij elkaar geweest is en komt 4 maart weer bij elkaar. 

De commissie gaat eerst gezamenlijk overleggen en daarna naar de gemeente! 

Theo vraagt meer aandacht voor de nog niet veranderde situatie bij het Tinq station Drilleveld. Hij heeft een 

verzoek gericht voor handhaving op 29 nov. Op 29 december is dit probleem doorgespeeld aan de RWD. 

Op 8 januari een afwijzing ontvangen van het verzoek. Er is geen wettelijke overtreding gepleegd. De RWD 

wijst verder naar de afd. beheer van de gemeente. Op 29 januari een verzoek gericht aan de gedeputeerde 

staten van de provincie, die op hun beurt weer naar de gemeente wijzen. Theo vindt het verschrikkelijk dat 

hij zo’n route moest volgen. De opstelling van de auto voor het Tinq station geeft ook veel problemen voor 



de bewoners van het appartementen gebouw, die hun parkeerplaats moeilijk kunnen bereiken. Het verzoek 

aan de afdeling verkeer loopt nog. Bovendien verpesten al die draaiende motoren van de auto’s het milieu. 

Peter geeft aan dat dit verzoek bij de afdeling toezicht terecht moet komen en die moet op haar beurt 

nadenken of daar wel tegen op te treden is. 

Hesseveld: deze week start de drainage en het plaatsen van de afvoerputten op het veld. De bewoners 

rondom dit veld hebben een nieuwsbrief ontvangen, die echter niet naar het wnw gestuurd is! Dat was wel de 

afspraak. Suzanne zegt dat er gewerkt wordt aan een groter wijkbericht. Eind februari en begin maart worden 

er 15 nieuwe bomen gepland. Voor de zomer hoopt men klaar te zijn met het veld. 

Sluijterslaan: de aanleg van de rotonde begin maart duurt ca. 3 weken met aansluitend een week voor een 

plateau op de Hildo Kropstraat. De bedrijven zijn geïnformeerd. Het buurtbericht voor de bewoners verwijst 

naar de website van de gemeente. 

Over renovatie van de flats aan de Sluijterslaan zouden bezuinigingen en huurverhoging volgen. Dit is niet 

bekend bij de klankbordgroep. Liesbeth meldt dat het grootonderhoud is en geen renovatie! 

Over de open plekken op de Hildo Kropstraat is met de eigenaar contact opgenomen, maar er is geen reactie 

ontvangen. Melanie zal nog een poging doen. Geert vindt dit vreemd, want van de bewoners wordt wel 

verwacht hun omgeving netjes te houden. Hij vindt ook dat voordat er afbraak plaats vindt, de zekerheid er 

moet zijn dat er wat nieuws komt. Peter geeft aan dat de gemeente geen enkele zeggenschap heeft over de 

grond van de eigenaar, die zijn appartementen niet verkocht krijgt. Met van Oostrom (eigenaar afgebrande 

garage) zijn contacten en afspraken gemaakt.  

Ab is van mening dat de gemeente met de vergunning verlening wel wat kan sturen. Als het 

bestemmingsplan aangeeft wat er gebouwd mag worden weigeren zij dit niet. Hij vindt dat er zoveel 

mogelijk politieke partijen bij het wnw aanwezig zouden moeten zijn. 

Alvorens Altrecht wordt gesloopt, vindt er een archeologisch onderzoek plaats en de flora en fauna wordt 

daarin meegenomen. Cor vraagt hoelang dit duurt en in welk jaargetijde? Melanie zal dit navragen. 

Nieuwjaarsreceptie: Henk heeft de gemeentereceptie bezocht en vond hem soberder dan andere jaren. Ook 

de voorstelling in de Kom was niet veel bijzonders. Hij vond de toespraak van de burgemeester goed, vooral 

met name over de zorg. Hier was de burgemeester van mening dat we eerst afwachten en dan kijken wat er 

gedaan moet worden. Geert vindt het belachelijk dat de receptie in de Kom gehouden werd. Het 

gemeentehuis is toch de aangewezen plek hiervoor! Veel burgers waren er niet, Marcel is van mening dat de 

gemeente de burgers zo enthousiast moeten maken dat ze voortaan komen. Carel G zegt dat er meer 

publiciteit aangegeven zou kunnen worden. 

Kleedjesmarkt: Michel zegt dat ze volop in beweging zijn om dit rond te krijgen. De markt loopt vanaf de 

Batauweg tot aan de Herenstraat. Alle wnw’s doen mee met uitzondering van Galecop. Marcel vindt het wel 

vreemd dat de gemeente de markt in het centrum wel subsidieert maar hem niet! 

Opening van het Wenck ( het ontmoetingscentrum Wenckebach). Henk vraagt de vergadering om een 

passend cadeau voor het Wenck. De afvaardiging van het wnw zal vragen bij de opening wat er nodig is.  

Opde volgende vergadering zal dit verzoek ter tafel komen. 

Er is een informatieavond geweest over de plannen om op de plek van buurthuis Kerkveld stadswoningen te 

bouwen. De projectontwikkelaar heeft dit zelf gepolst, maar nog niet de gemeente geïnformeerd. Toch is het 

Kerkveld voor de komende 2 jaar verhuurd. MOvaktor was niet te bereiken. Melanie zal ons hiervan op de 

hoogte houden.                 

 

5. Rondvraag en sluiting 

Han merkt op dat de garages achter de 2e flat aan de Slijterslaan steeds slechter worden! 

Wim kan niet goed leven met het feit, dat de Emmausgangers parkeergeld moeten betalen. Helaas behoort 

deze plek niet tot onze wijk, hij zal een ander wnw moeten benaderen. 

Suzanne meldt dat er voor heel Nieuwegein een meldpunt gekomen is voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

Bram vraagt of er al iets over Rijnhuizen bekend is. Geen nieuws. 

Carel G vraagt of de opening van het Wenck publiekelijk is? Marcel zoekt dit na de vergadering op. 

Bep meldt dat de speeltuin op het Kerkveld klaar is. Met Melanie wil zij een afspraak maken over de baskets 

die nu  slechts €157 per stuk kosten. 

Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 

 

6. Vergaderdata  2015 

 

17 maart,  28 april,  9 juni,  1 september,  13 oktober en  8 december  


