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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 -    * Cor vh Land – bewoner,  Grieta Felix – redactie,  * Han Trouwee - secretaris, * Henk 

Vonk – penningmeester,  Ingrid Bleijenberg – de Schakel,   Jan Kwint – Poortenaarlaan, * Liesbeth Reincke 

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

Kruyderlaan,   Oscar Brinkhof - Oud Jutphaas,    Paul Nijenhuis – Nijpels, *  Ronald  Achterbergh - 

Wenckebach,   Sandrina Leeman – Sluyterslaan, * Ton  Bonouvrie - Wenckebach,    

 

* Gert v. Jaarsveld - wijkagent,   Kees de Bruin - afd. beheer gem, 

Marieke Schouten – groen links,  * Melanie Gitz – wijkmanager,  * Peter Snoeren – Wijkwethouder,    

 

Gast:  Micha Giltay,  accountmanager beheer gemeente 

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel  opent de vergadering en heet iedereen welkom en meldt een aantal afmeldingen. Henk is door Lister  

bedankt voor de konijnenhokken in de dierenweide. Ton meldt echter dat helaas alle konijnen dood gegaan 

zijn, op één na. Oorzaak nog onbekend.  

 

2. Verslag van 19-04-2016 

Onder 5: de ruimte boven de garage voor vestiging van een behoorlijke horeca, wijzigen in een behoorlijk 

               zware horeca.  

Onder 6: Wim stopt met het lidmaatschap van de vergadering. Wijzigen in hij stopt met het bezoeken van de  

               wnw vergadering. 

 

3. Beheerszaken door Melanie/ Politiezaken Gert van Jaarsveld 

De laatste maanden is het redelijk rustig in de wijk. Er zij 3 inbraken geweest en 1 poging tot. Er is een auto 

kraker aangehouden en op Herwijnen- en Wenckebachplantsoen zijn 2 gestolen auto’s gevonden en 1 met 

een vals kenteken. Recent zijn er 3 jongens aangehouden voor inbraak, omdat ze de inbraakspullen 

weggooiden, die wel uit de eigen omgeving kwamen. 

Carel B vraagt naar het ongeluk wat rond 02.00 uur op de Richterslaan gebeurt is. Bij Gert is dat onbekend. 

Marcel verbaast zich erover, dat er een bekeuring op een auto zat aan de achterkant van de BP. Dat is geen 

bekeuring, maar een waarschuwing. Stadstoezicht is met een proef bezig, omdat het erg druk is met parkeren 

daar.  De borden staan er erg kort en toezicht bekijkt wat het resultaat is!  Melanie doet navraag. 

Cor maakt de opmerking om het betaald parkeren af te schaffen, dat wordt door Co beaamt echter met 

uitzondering van de garages, het creëert een sneeuwbal effect. Peter reageert daarop, dat in de Doorslag op 

verzoek van de bewoners een tijdelijk niet betaald parkeren is ingevoerd. De parkeermeters blijven wel staan.    

Beheerszaken:  Melanie geeft het woord aan Micha Giltay van de gemeente. Hij stelt zich voor als 

accountmanager van de gemeente en is verantwoordelijk voor de projectenkaart van heel Nieuwegein. 

Nu nog op papier maar we zijn het aan het digitaliseren. Hij vindt het prettig om bij de wijknetwerken 

aanwezig te zijn. Na overhandiging van de projectenkaart neemt hij deze punt voor punt door. 

Co vraagt of de riolering niet vernieuwd moet worden? Peter zegt dat er een aparte pot is t.b.v. voorziening 

riool. 

Marcel zegt dat er gewerkt wordt aan het bestemmingsplan dat over de hele wijk Jutphaas/Wijkersloot gaat. 

Peter zegt dat er met het wnw over de actualisering is gesproken, maar Marcel zegt dat dit niet gebeurd is.  

Peter stelt voor:  voor of na de zomervakantie het ontwerp bestemmingsplan te bespreken op de volgende 

wnw vergadering. Verder geeft hij aan dat de naam bestemmingsplan in 2018 verdwijnt en omgevingsplan 

zal heten. Dan kunnen er delen van het omgevingsplan gewijzigd worden. Cor zegt dat er dan nog een 

bestemmingsplan geldt voor 2 jaar. Peter beaamt dat en het zal deel uitmaken van het omgevingsplan    

 

 

4.  Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Rijnhuizen:  Melanie geeft aan dat de club Rijnhuizen druk bezig is met uitnodigingen voor allerlei 

bijeenkomsten. Zij zijn verder nog aan het brainstormen 

Betere buurten: behelst alleen omgeving Sluijterslaan om deze toekomst bestendig te maken. Op 29 juni is er 

een vervolg bijeenkomst. De bewoners geven hun buurt een 6,4. 



Juko en de Vredebestlaan liggen even stil, omdat beide projecten gelijktijdig worden opgepakt. 

Klimop: van Reeshof  (Klimop) ligt vanaf 13 mei ter inzage. Marcel toont de tekening hoe het gaat worden. 

In september start de bouw. Peter zegt dat de senioren voorrang hebben.   

Stad en veiligheid: de gemeente is bezig met een veiligheidsplan. 23 mei is er een avond in de bibliotheek op 

de 2e verdieping over het veiligheidsplan. 

Website en wijkkrant: Marcel heeft alleen positieve reacties gehad. Henk vindt dat de avonden die voor de 

krant bij Marcel thuis gehouden zijn, niet op zijn kosten mogen drukken, maar op die van het wnw. De 

vergadering gaat akkoord en Marcel zal een declaratie indienen. 

Marcel geeft aan dat er een weekend van Jutphaas georganiseerd wordt op 19-20 en 21 augustus, door de 

bedrijven van Dongelmans, Vendrig en het Banierhuis. Hieraan wordt een markt gekoppeld met op zaterdag 

de trainingen voor de drakenbootrace en op zondag de wedstrijden. 

De krant stroomt al weer aardig vol en Marcel vraagt als je informatie hebt of als je wat weet geef het door. 

Verder willen we het nieuwe logo “WijkPhase” introduceren. Henk zegt dat een stichtingsnaam niet zo 

verandert kan worden dat moet via de notaris. Het bestuur zal zich hierover beraden. 

Kleedjesmarkt: de markt was een succes ondanks de slechte weersvoorspellingen. De mensen waren al vroeg 

tentjes aan het bouwen. Tegen tienen werd het steeds drukker. Eén meisje had zich verstapt en hiervoor werd 

de ambulance ingeschakeld. 

Doordat de bewoners bezwaar hadden een Dixie voor hun woning te zetten, zijn deze aan de waterkant 

geplaatst, waarna ze door de jeugd in het water geduwd zijn. 

In februari is er een aanvraag gedaan voor subsidie van € 1000,- voor de markt, maar die aanvraag is in de 

vergetelheid geraakt. Daarom vraagt Henk de vergadering alsnog om toestemming en deze gaat akkoord.     

  

5. Rondvraag     

Bep meldt dat de basket over een week of 2 weer geplaatst worden. 

 

Marcel sluit vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 

         

Vergaderdata 2016 in de Wenck:   28 juni, 13 september, 25 oktober en 20 december                                                             

 

                                                          

 

 


