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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,  * Cor v.h. Land – bewoner,   Geert Zondag – Kruyderlaan  *  Han Trouwee - secretaris,  

* Henk Vonk – penningmeester,  Jolanda Keur- Sluijterslaan,  * Liesbeth Reincke – Sluyterslaan,  

* Marcel Siermann - voorzitter,   Mea Schoenmaker - Gestellaan,  * Michel de Jong – Kruyderlaan,  Oscar 

Brinkhof - Oud Jutphaas,   Paul Nijenhuis – Nijpels, * Ronald  Achterberg - Wenckebach,   Sandrina 

Leeman – Sluyterslaan,  Sanne Pater – bewoner , * Ton  Bonouvrie - Wenckebach,    

 

 *  Gert v. Jaarsveld - wijkagent,   Janine Pater  -  ad hoc beheer, *  Kees de Bruin - afd. beheer gem,   

Melanie Gitz – wijkmanager,   Myrte vander Gugten – Mitros,  * Peter Snoeren – Wijkwethouder,  Roelof 

de Wild – CDA,   Sabrina Eijk - gemeente,  Ton de Mol - raadslid     

 

Gast:  Rena Heilema – gemeente en Jacob Veldstra - MOvactor   

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel  opent de vergadering en heet iedereen welkom op de laatste vergadering van dit jaar  

 
2.  Verslag van 13-10-2015 

Onder 6: wijzigen bijeenkomst ontwikkeling Rijnhuizen. Meer stemmen tegen dan voor en er moest op 29 

oktober over gestemd en niet op 28 oktober.  

 

3.  Jacob Veldstra, toelichting aanvraag software computers Nijpelsplantsoen 

     Rena Heilema gemeentelijk afvalbeleid Nieuwegein 

Jacob vraagt een bedrag van € 300,- voor software voor de door de Rabobank geschonken computers, die 

zonder software gegeven zijn. Het gaat om de kinderactiviteiten op de maandag. Cor vraagt waarom niet 

compleet met Word en Excel. Jacob zegt dat dat te duur is. Er zit nu open office op, wat overal werkt. 

De vergadering gaat accoord met de €300,-. Jacob geeft aan dat er voor iedereen cursussen gegeven worden. 

Op de 2e verdieping van het stadhuis kun je iedere donderdag terecht voor vragen over je computer. 

Rena geeft aan dat de gemeente bezig is met een nieuw afvalbeleid. Door scheiding van het afval komen er 

veel waardevolle materialen vrij, waarmee de gemeente geld verdient. Mede hierdoor blijft de afval heffing 

laag. 

Liesbeth vraagt of er ondergrondse containers bij de flats geplaatst worden. Dat is een initiatief voor de 

corporatie, die dit zelf kan bepalen. Han snapt dit beleid niet echt. De gemeente promoot het scheiden van 

afval terwijl dit voor de hoogbouw door de corporaties zelf opgelost moet worden. Peter zegt toe dat daar aan 

gewerkt wordt. De afvalkalender voor 2016 is te vinden op de site van de RMN.  Verder wordt er ook 

nagedacht over het scheiden van melkpakken en blikjes en dit soort afval. 

Wat voor de corporaties geldt is ook van toepassing voor een vereniging van eigenaren. Hierop geeft Ronald 

aan dat er in deze panden geen ruimte is en buiten een container ingraven, die betaald moet .worden door de 

vereniging vindt hij geen optie. Cor B vraagt naar het systeem van de vervuiler betaald, maar dat is in 

Nieuwegein niet aan de orde. Mede daardoor wordt er bijna geen afval gedumpt. 

Het grof afval wordt in 3 stromen opgehaald met name groen, metaal en hout. Hiervoor worden wel voorrij 

kosten in rekening gebracht.      

 

4.  Beheerszaken door Kees de Bruin/ Politiezaken Gert van Jaarsveld 

Kees deelt een A3 uit met een overzicht van het aantal geregistreerde meldingen van een aantal jaren en 

vraagt om dit te laten inwerken. Hij heeft zich wel beperkt tot de beheers capaciteiten. Dit zijn alle 

meldingen die binnen gekomen zijn. Deze meldingen kunnen van alles zijn, van stoeptegels tot plassen en 

groen overlast. 

Kees geeft aan dat bij de aanvraag voor bladkorven een afweging gemaakt wordt waar ze geplaatst worden. 

Marcel vraagt naar de vuurwerkrommel op 1 januari. Dat wordt gedeeltelijk in de oudejaars nacht al 

opgeruimd. Op 2 januari gaat men alle wijken in. De afvalbakken worden zoveel mogelijk afgesloten op de 

urgente plekken. Kees vraagt als er toevallig een bak vergeten wordt om weer open te maken dit te melden. 



Gert geeft aan dat er gasten gepakt worden die illegaal vuurwerk afsteken mee moeten helpen dit op te 

ruimen. Carel vraagt aan Kees eens te kijken naar de lappendeken van de straat tussen City en de Mendes da 

Costalaan. Marcel vaagt naar het ophalen van kerstbomen die bij de flats nogal eens naar beneden gegooid 

worden. Kees antwoordt dat ze daar alert op blijven. 

 

Gert zegt dat de inbraak cijfers in de wijk laag zijn. Dat komt mede doordat de politie in bepaalde wijken erg 

actief is. Als er iemand gepakt wordt bij een overtreding , dan resulteert dit vaak tot een enorme daling in die 

wijk. De auto inbraken blijven een probleem.Vaak worden alleen de ruiten ingeslagen en wordt er uit de auto 

niets vermist. Bedrijfsauto’s waar de bedrijfs apparatuur uitgehaald wordt en uit personen auto’s de navigatie 

blijven in trek. Illegaal vuurwerk blijft een probleem, vooral de z.g. cobra’s. Als het hiermee mis gaat is het 

goed raak. Dit vuurwerk mag niet eens in de politie auto vervoerd worden. Toch wordt het spul gewoon per 

post geleverd.   

  

5.  Verkeerscommissie ( Carel Bloemsma) 

Op de hoek van de Sluijterslaan/Richterslaan richting Noordstedeweg lag, sinds de oplevering altijd water. 

Dat kan een gevaar opleveren in de winter als de vorst ingetreden is. Dat is aangemeld bij Kees. Na verdere 

communicatie met Martijn Stekelenburg gaat de aannemer het euvel in de nacht van 10 op 11 december 

verhelpen. 

In oktober kreeg het wnw een uitnodiging om mee te denken en de gladheidbestrijding van vorig jaar te 

evalueren. In overleg met het wnw is dit aan de verkeerscommissie gemeld. Tot grote verbazing lazen we in 

de Molenkruier dat dit al had plaats gevonden. Na reclamatie kregen we duizend excuses en de toen 

getoonde power presentatie toegestuurd, met de verzekering dat we opgenomen waren in het bestand. 

Op mijn vraag of het mogelijk was om specifieke plekken ( woningen van ouderen) door te geven aan de 

gladheidbestrijding kreeg ik een positief antwoord.  Indien de leden van de vergadering aandachtspunten 

hebben inzake de gladheidbestrijding kunnen ze dit doorgeven op verkeerscommissie.jws@hotmail.com. 

Op 13 november heeft Peter de brieven van de leerlingen van groep 8 van De Schakel in ontvangst genomen 

met de wensen voor een veilige oversteek van de Noordstedeweg. Hij heeft met de kinderen gesproken en 

een toezegging gedaan. Er komt een hek langs de weg, zodat de kinderen gestuurd worden tijdens het 

oversteken. Tevens zou de school met verkeersbrigadiers moeten gaan werken.  

Ton de Mol heeft op zijn beurt een burgerinitiatief gestart. Hiermee kun je een onderwerp op de agenda laten 

plaatsen van de commissievergadering. Je moet dan wel 25 handtekeningen verzamelen. 

De leerkracht van groep 8 pastte daarvoor, want de kruising Schouwstede/Noordstedeweg is niet alleen het 

probleem van kinderen en ouders van de De Schakel. Deze kruising is gevaarlijk en onoverzichtelijk voor 

iedereen die hier gebruik van maakt. Ze vinden het dan ook niet gepast om ouders van De Schakel een 

gemeentelijk probleem te laten oplossen. 

Carel B heeft inmiddels gesproken met de leerkracht en het burger initiatief is inmiddels afgeblazen. De  

verkeerscommissie gaat dit verder op zich nemen en onderhouden kontact met de leerkracht en groep 8, die 

een belangrijke bijdrage heeft geleverd in deze sessie. 

De verkeerscommissie heeft een vervanger voor Oscar gevonden in de persoon van Dick Smit. Die zich op 

zijn beurtwil inzetten maar niet op de voorgrond wil treden. Tevens is de commissie op zoek naar een 

vrouwelijk lid, maar dat is erg moeilijk.       

 

 

6. Projecten wijkaanpak en stedelijk 
Pomp dierenweide: De toestemming hiervoor is binnen. Kees geeft aan dat het een dompelpomp is die bij 

werkzaamheden door het waterschap verwijderd kan worden en weer herplaatst kan worden. 

Zaalhuur in de Wenck. Vergadering gaat akkoord met het huur bedrag van 8 x € 30,- voor de wnw- en  

8x € 15,- voor de bestuursvergadering. Met ingang van 2 februari gaat het wnw daar vergaderen. 

Toekomstvisie Nieuwegein: De inwoners hebben daarover gestemd met als resultaat:  

een fijne woonstad 249 -, een bruisende stad 246 -,  een dorpse stad 198 -, en stad van ontmoeting 92 

stemmen. De gemeente gaat met de meeste punten aan de slag. 

Folder buurtbeller, deel je met je buren en maak afspraken wie bel ik enz.  Kosten hiervoor bedragen ca. 

€ 700 a € 800. Cor B geeft aan dat als je het plaats in het kader van eenzaamheid, er misschien subsidie 

mogelijk is. 

Wijkkrant, Marcel vraagt of er behoefte is voor een wijkkrant. De meningen lopen nogal uiteen, mede door 

het vele werk wat zo’n krant met zich mee brengt. Macel vraagt wie hierover wil meedenken, hij denkt zelf 

aan 2x per jaar. Ook is hij van mening dat bij het uitbrengen van zo’n folder het van zelf gaat leven. 

Galecop en Zuilenstein doen het al. Het kan positief werken, dat er meer mensen betrokken raken bij de wijk. 

Cor B geeft aan dat je een communicatie plan moet maken. Je moet een rode draad uitzetten. 

mailto:verkeerscommissie.jws@hotmail.com


Kees merkt op dat je het misschien met stage plekken zou kunnen regelen. De vergadering vind het wel een 

poging waard. Henk en Carel B zullen overleggen en een voorzet doen. 

Begroting 2016. De gemeente eist van de wnw’s dat ze een begroting maken voor het komend jaar. Henk 

heeft deze gemaakt en naar de gemeente gestuurd. We hebben gezien het aantal wijkinwoners recht op 

ca. € 14.000. Echter hij wacht nog op afrekeningen vanuit de gemeente, die bedragen ca. € 10.000. Dan blijft 

er toch nog een bedrag over van € 27.000 , die besteed moet worden. 

Hangbaskets: Hierover is de vergadering enthousiast en wil dit volgend jaar continuereren. Bep zegt dat ze 

nog met meerdere wnw’s in overleg is ten einde de totaal prijs te drukken. 

Kerstbomen: Het Makado doet dit zelf, maar Marcel stelt voor iets met de dierenweide te doen aan een 

Kerstgebeuren met verlichting ect.         

Goed nieuws voor de website van het wnw is dat Cor L zich beschikbaar heeft gesteld dit onder zijn hoede te 

nemen. Dit wordt met applaus bekroond. 

 

7.  Rondvraag en sluiting  
Han heeft Theo Bulkmans gesproken, die de trieste mededeling deed getroffen te zijn door een herseninfarct 

en daardoor werkt zijn geheugen niet goed. Hij hoopt dat het in de toekomst beter gaat, maar het wnw volgen 

is niet mogelijk. Hij hoopt iemand anders te vinden, die zijn plaats inneemt. Hij wil wel het verslag 

ontvangen. 

Ronald had aan Kees gevraagd waarom het boomblad op het gras blijft liggen. Dat heeft Kees uitgelegd, 

maar hij verbaast zich erover dat alles opgeruimd is. 

Henk deelt mee dat Geinwys gevestigd is in het gezondheids centrum van de Mondriaanlaan. Hier moet een 

afspraak gemaakt worden, terwijl men in Galecop de hele dag open is. Hoe het in de rest van Nieuwegein is, 

is hem niet bekend. Peter geeft aan dat alle klachten door Geinwys bijgehouden worden. 

De speelgoed bank N’gein wordt overgenomen door MOvakter. 

Carel G geeft aan dat tussen City Plaza en de Mendes da Costalaan bijna geen hondenpoep bakken staan en 

dat moest hij deze vergadering aan Kees vragen. Kees heeft voor Carel G een uitdraai gemaakt waar de 

bakken wel staan. Carel G geeft aan dat ze erg ver uit elkaar staan, waardoor dat niet motiveert om de poep 

op te ruimen. Verder vraagt hij wat de interne verhuizing kost van de gemeente en waarom dat nodig is?       

Bram is bij het overleg geweest van Rijnhuizen. Hierover wordt in januari opnieuw gepraat met wethouder 

Adriani en de bewoners. Verder zijn zij zelf bezig een ontwerp te maken voor deze gebieden. 

Kees bedankt de vergadering voor de fijne samenwerking afgelopen jaar. 

Peter sluit hierbij aan en wil op dezelfde manier verder gaan. 

Ab heeft een mail gestuurd met de ongerustheid over de zaalverhuur van Havana. Peter geeft aan dat een 

herziening van het bestemmingsplan deze maand nog zal plaats vinden door de heer Boersma van de 

gemeente. 

Zalen verhuur valt onder een zwaardere horeca en daar is de gemeente geen voorstander van. 

Babs klaagt over de rommel die Mitros achterlaat bij de renovatie van de flat. Kees zal het doorgeven aan 

Melanie.  Verder vraagt Babs waar de kledingbank onder valt. Zij is weggegaan nadat zij door een erg 

onaangenaam mens van de stichting behandeld is. 

Liesbeth vindt dat bij alle flats na de renovatie de bestrating erg slecht is! 

Bep organiseert voor haar straat weer het jaarlijkse Nieuwjaarsbal en vraagt aan het wnw een bijdrage van 

€ 250,-   De vergadering gaat accoord met dit bedrag. 

Marcel sluit de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling en nodigt 

iedereen volgend jaar uit op 2 februari in de Wenck.      

 

Vergaderdata 2016 in de Wenck: 2 februari,  15 maart,  19 april,  17 mei,  28 juni,  13 september,   

                                                         25 oktober en  20 december   

                                                   

 

 

 


