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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     

 

Gasten:  Jan Kuiper (stichting Fort Jutphaas) en Emilie Vlieger ( gebieds visie Rijnhuizen) en 2 dames van 

de dierenweide en Grieta Felix (wijkkrant)  

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel  opent de vergadering en heet iedereen welkom in de nieuwe lokatie “De Wenck” en meldt dat Mieke  

Melanie vervangt.  

 
2.  Jan Kuiper  

Stelt zich voor en heeft samen met Rob Rietveld de stichting Fort Rijnhuizen opgericht. Het gebied is 

verdeelt in een noordelijke- en een zuidelijke ster. Jan is ook voorzitter van de Scouting, die een onderkomen 

heeft op het fort. Jan en Rob hebben zich verbonden aan de club Rijnhuizen en staan voor de fortvisie zoals 

de gemeente dat gepland heeft. Verder heeft Jan aan de wieg gestaan van de Oranje vereniging. Het 

fortgebouw zelf is nu restaurant en wordt gebruikt voor partijen en horeca. Het fort ligt op wallen 

waarvandaan je een mooi zicht hebt op het gebied Rijnhuizen en er grazen schapen. Verder staat er nog een 

woning (groene huis). Dit huis kan misschien fungeren als bezoekers centrum, mede omdat de zuidelijke ster 

toegankelijk gemaakt wordt.   

Nu is er veel leegstand van de kantoren, het kasteel enz. Emilie is daar door de gemeente aan toegevoegd om 

samen een visie met de mensen voor dit gebied te ontwikkelen. Op 22 februari wordt er een avond 

georganiseerd om mee te denken. Tevens worden er op 10 maart activiteiten georganiseerd; dit zal bekend 

gemaakt worden via nieuwsbrieven. Grieta vraagt naar de beperkingen van de Hollandse Waterlinie.  

Ze willen dit gebied wel ontwikkelen, maar zijn tegen bebouwing.   

Marcel wil graag weten wat er gaat gebeuren aan de overkant van het Merwedekanaal en ook over de 

wandel- fietsbrug in het verlengde van de Vredebestlaan. Verder vraagt hij zich af of de bewoners aan de 

kant van Rijnhuizen een wnw hebben. Hij heeft Melanie gevraagd de grens door te trekken vanaf de 

Nedereindseweg, het fort en langs de Henkel weer terug.  

Verder gebruiken de duiven- , de vogeltjes-, en de toneelvereniging (samen 200 leden) het Drieluik; dat 

groene gebouwtje. Als de verhuizing van de hockeyclub doorgaat, zullen zij ook het veld moeten ruimen. 

De gemeente heeft voor hun nog geen oplossing, maar zeker is dat zij ook een andere ruimte moeten zoeken.   

Co waarschuwt voor het aanvragen van eventuele fondsen, want die moeten terug betaald worden. 

 

3. Verslag van 8-12-2015 

Onder 4: de straat tussen City en de Mendes da Costalaan wijzigen in de hele Mendes da Costalaan  

Onder 4: bii mededelingen Gert, wijzigen overtreding in misdrijf. 

 

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

Kees zegt technisch beheerst bezig te zijn met het snoeien van de randen en bomen. Mea vraagt of het zo 

rigoureus  gedaan moest worden. Kees legt de filosofie daar van uit en je kan altijd vragen waarom. 

Colinda vraagt waarom de toppen van de zeer hoge bomen niet gesnoeid worden? Kees geeft aan contact op 

te nemen met Christiaan Verboom via nr. 1430 en om een terugbel bericht te vragen. Babs geeft aan dat er 

nog heel veel rommel van de flats op de Sluijterslaan door Mitros is blijven liggen. Kees heeft Babs 

verwezen naar Melanie, die Mitros moet benaderen.  



Cor merkt op, dat hij zijn plantsoen nog nooit zo kaal gezien heeft. Oscar zegt dat er veel neven schade 

gemaakt wordt. Toch zit er bij de opdracht aan de aannemer ook het herstel werk. Kees zal dit aan de 

toezicht houder melden.  

Cor vraagt of de bewoners gewaarschuwd kunnen worden als er werkzaamheden plaats vinden. Dat wordt 

gepubliceerd in de krant en op de website. 

 

Gert zegt dat het relatief rustig is op een paar autobranden na in Zuilenstein. In januari is de eerste woning 

inbreker gepakt. De inbrekers die nu gepakt worden opereren nu in de buitengebieden. Auto inbraken blijven 

een heikel punt en gaan gewoon door. De politie is nog steeds bezig met het donkere dagen initiatief. Op de 

vraag hoe het met de vluchtelingen gaat, geeft Gert aan dat er hoegenaamd geen problemen mee zijn. 

Bovendien zegt Peter dat er in Nieuwegein alleen statushouders zitten, die allemaal een woning krijgen.      

  

5.  Projecten wijkaanpak en stedelijk 

      Dierenweide: Marcel vraagt of de dierenweides blijven bestaan. Peter antwoord dat ze in gesprek zijn 

met de stichting Nedereind en Lister en deze gesprekken zijn nog niet afgerond. 

Ton zegt dat de pomp gezien de kosten op het 2e plan staat. De voorkeur ligt nu bij 2 konijnen hokken ( € 

2000,-) en het schapen scheren ( € 125,-) en een hogedruk reiniger ( € 150,- ).  De vergadering gaat akkoord 

met deze bedragen. Kees biedt aan dat zij (beheer) met hun hogedrukreiniger eerst zullen schoon maken, 

daarna moet de dierenweide dit zelf bijhouden. 

    Verkeerscommissie: deze commissie moet onafhankelijk zijn, waardoor Ton en Geert bedankt worden, 

hierdoor is de commissie opzoek naar 2 nieuwe leden. Zij vergaderen 2 keer per maand.  Qbus heeft een plan 

opgesteld enkele lijnen te laten vervallen en de route over de Sluijterslaan te laten lopen. Marcel zegt dat we 

de krachten moeten bundelen om dit te voorkomen. Marcel stuurt de plannen door. 

Peter geeft aan, dat de oversteek bij de scholen naar het busstation wordt uitgevoerd met blauwe tegels en 

hekken, die zodanig geplaatst worden dat je automatisch in de richting van het verkeer kijkt. 

Ingrid reageert hierop door te vermelden dat er op school een project gedaan is met het onderwerp verkeer. 

Vanuit dit project zijn ze ook met de wethouder in discussie gegaan. Ze benadrukt dat de school deze 

oversteek niet geadopteerd heeft, bovendien maakt maar ca. 10% van de schoolkinderen gebruik van deze 

oversteek. De Schakel wil geen politiek petje op hebben, omdat het lijkt alsof de schoolkinderen zijn ingezet 

om deze zaken te behandelen en op te lossen. De kinderen hebben uit dit project een zakelijke brief opgesteld 

die meegenomen is in dit proces. Dit was niet de bedoeling.,Deze zaken zijn voor de school privé 

Carel geeft aan dat de oversteek van de Batauweg blauw is en dit zeer goed functioneerd. Maar Peter 

antwoordt dat dit bij de oversteek aan de Noordstedeweg naar het busstation niet zo uitgevoerd wordt.   

      Klimop lokatie: deze lokatie is verkocht voor de bouw van vrije sector woningen. 

      Rijnhuizen: Bram deelt mee dat de bewoners een eigen plan ontwikkeld hebben dat meegenomen wordt 

met de 3 andere plannen naar de gemeenteraad. Dit plan is besproken met 6 politieke partijen! 

      Hildokropstraat: Oscar heeft afgesproken met de bewoners om met de gemeente te praten en 

duidelijkheid te creëren over dit gebied. Ab vindt dat in de vergunning van de eventuele horeca niet duidelijk 

aangegeven is wat de sluitingstijden zijn. Peter antwoordt dat het bestemmingsplan Jutphaas/Wijkersloot na 

10 jaar herzien moet worden. Eerst wordt er geïnventariseerd wat er leeft en welke ondernemers willen door? 

Bewoners willen graag grip hebben op het bestemmingsplan, maar dat is meestal als er wijzigingen zijn. 

      Hessepark: er is overleg geweest met de gemeente en vanuit de bewoners moet er een initiatief komen. 

De bewoners vereniging Oud Jutphaas gaat er binnenkort mee starten. De draineer werkzaamheden zijn 

weersafhankelijk en wachten op droger weer. Ab stelt voor dit park nog te verfraaien met grondverlichting 

langs de paden. Marcel stelt voor om de ontwerper te benaderen en dan te komen met een voorstel. 

      Website: Han heeft de beschrijving gevonden over de website en heeft deze aan Cor gegeven. 

      Wijkkrant: Grieta gaat daar mee aan de slag en zal een opzet maken. 

      Kascontrole commissie: Henk heeft een datum afgesproken en meldt nog een paar subsidie aanvragen. 

De kunstmarkt vraagt € 1250,- gesplitst in € 1000,- voor de markt en € 250,- voor de mooiste kraam. 

De vergadering gaat akkoord. Verder is er een verzoek binnen gekomen aan alle wijknetwerken om per wnw 

€ 200,- bij te dragen voor de internationale vrouwendag van 6 maart. Henk vraagt ook om mee te denken 

voor doelen die nog subsidie nodig hebben. 

Marcel zegt dat het Zwaantje omgebouwd wordt voor een appartementen gebouw en hij heeft de plannen ter 

inzage voor de bouw van 12 huisjes na de sloop van het buurtgebouw Kerkveld. 

 

6. Rondvraag     

Babs meldt, dat de zoutkisten in de bergingen geplaatst zijn met wel en geen zout. Bij één kist lagen 8 

zakken en bij een ander niets! Zegt ook dat er steeds meer graffiti op de flats verschijnt en er zijn geen plastic 

zakken meer voor het afvalplastic. Verder heeft de rotonde Sluijterslaan/Richterslaan  nog 2 natte plekken.    



 

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

                                                         25 oktober en  20 december   

                                                   

 

 

 


