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

 

* Bep v. Kouwen - bestuurslid, * Bram v. Assema - Vredebestlaan, * Carel 

Bloemsma - bewoner, * Carel de Graaf - bewoner, *  Co Blankenstein - bewoner,   

Colinda vd Molen - bewoner, * Cor vh Land - bestuurslid,  Grieta Felix- redactie,   

* Han Trouwee - secretaris, * Henk Vonk - penningmeester,  * Jack Broeren – Hesselaan,  Liesbeth Reincke 

- Sluyterslaan,  Maarten Koek – Kruyderlaan,  * Marcel Siermann - voorzitter,   Mea Schoenmaker - 

Gestellaan,  *  Oscar Brinkhof - bestuurslid, * Paul Nijenhuis - Nijpels, * Ronald  Achterbergh - 

Wenckebach,   Sandrina Leeman - bestuurslid,  * Ton  Bonouvrie - Wenckebach,    

 

 * Diederik Dekker – beheer gem., * Gert v. Jaarsveld - wijkagent, * Melanie Gitz -  wijkcoördinator  

  Peter Snoeren - Wijkwethouder,   Ton de Mol – raadslid,   Werner Schmitz – Mitros 

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel opent vergadering heet iedereen welkom en meldt een aantal afwezigen.  

     

2.  Verslag van 18-4-017 

Onder punt 3; wijzigen, hetgeen Melanie zei over de bomenkap: als de bewoners bezwaar maken dat er dan 

geen bomen gekapt worden. 

Onder punt 6; wijzigen bezwaren pilot in er was niet schriftelijk gecommuniceerd, maar alleen mondeling. 

     

3. Beheerszaken door Diederik Dekker/  Politiezaken Gert van Jaarsveld   

Diederik gaat het groenonderhoud koppelen aan betere buurten. Waarom is in deze tijd de treurwilg bij de 

vijver van de van Reeslaan gesnoeid. Dit was nodig binnen het onderhoud in N’gein, toch begrijpt men niet 

waarom nu? Had ook in november of  december gekund. Diederik neemt dit mee naar zijn collega’s. 

Op de Sluijterslaan worden asfalt reparaties uigevoerd. De rotonde Sluijterslaan, Richterslaan heeft een 

vierde zebra gekregen. Op de Mendes da Costalaan worden voor de bouwvak rioolwerkzaamheden 

uitgevoerd en in sept-okt asfalt reparaties. Marcel vraagt of de kruising van de Mendes da Costalaan- 

Richterslaan nog gewijzigd wordt? Diederik neemt dit mee, maar weet niet of dit veranderd wordt! 

Ter hoogte van de Plus wordt een deel van de Nedereindse weg fietspad of fietsstraat. 

De twee zebra’s op de Sluijterslaan krijgen LED verlichting via infrarood voelers. 

 

Gert zegt dat het erg rustig is in de wijk, geen enkele wooninbraak, zelfs de auto inbraken van 3 stuks is laag 

te noemen. Henk vraagt aan Gert wie er voorrang heeft met de fiets bij een afslaande auto naar de Zijllaan? 

De fietser is bij wet een zwakke verkeersdeelnemer, maar Gert moet dit eerst bekijken.    

    

4. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Betere buurten; in de bijeenkomst van 24 april zijn nog een paar aandachtspunten naar voeren gekomen. 

Het ontwerp is doorgenomen. Verder worden de bewoners door de aannemer iedere maand op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen. Start van het project zal na de bouwvak vakantie zijn, maar de riolerings 

werkzaamheden worden vooraf uitgevoerd. Diederik wil geen werkgrenzen stellen. Hij hoopt na de zomer 

wat meer bewoners erbij te betrekken. 

Bram vraagt naar het groen structuur plan in de Vredebestlaan. Straks is dat een groene verbinding. Hoe is 

het met de bomenlijst? Deze is nog niet afgerond. 

De baskets hangen er weer. 

Verbouwing Makado; de aanvraag is ingediend en Marcel laat een tekening zien hoe het er uit gaat zien. 

Binnen de winkelvisie mag dit en het is nodig voor de wijk, maar we willen wel waken voor nog grotere 

supermarkten. Dat resulteert in zwaarder verkeer door de wijk. De buurtwinkels moeten sowieso blijven. 

Toch is de uitbreiding wel een plus voor het Makado centrum.  

Kerkveld; sloop in maart 2018. De schuur op het terrein van Bontje is gesloopt en de grond is gesaneerd. 

Woningbouw programma: deze staat op de site Nieuwegein.nl. De bezwaar procedure liep tot 27 maart. 

De inspraak procedure tot 11 mei en op 18 mei is het behandeld in de raad, waar het woningbouwprogramma 

is vastgesteld.   

Bram deelt mee dat er een kaart bij zit waarop alle mogelijke plekken staan aangegeven. De groen plekken 

zijn beschermd. 



Brief wnw aan de gemeente; antwoord nog niet, maar er gaat een reactie komen. Ton de Mol heeft aan deze 

brief nog zaken toegevoegd, waarop Marcel gereageerd heeft, dat de gezamenlijke brief van wnwjw en 

centrum de enige juiste is. 

Waterpunten; Vitens heeft nu 5 tappunten geschonken aan de gemeente.  

Moskee; Bram heeft met de moskee afspraken gemaakt over de verkeersdukte tengevolgevan de Ramandan 

en heeft dit vastgelegd middels een brief, die hij uitdeelt. 

Kroonringen; de gemeente heeft er 10 beschikbaar gesteld i.o.m. RMN om deze aan een paal te bevestigen 

om de PMD zakken aan op te hangen. Bep geeft aan deze voor haar straat als proef te proberen. 

Welzijnscentrum Zuilenstein; een samenvoeging van buurthuis Kerkveld, gezondheidscentrum 

Mondriaanlaan. Maar vooraf moeten er informatie punten komen wat we willen. De gemeente is ook bezig 

dit uit te werken. Na de zomer een informatie avond en er is nog niets alles is vrij!  Er is een klankbordgroep 

opgericht met alle belanghebbende. 

Subsidie oranje vereniging; Henk heeft de Oranje vereniging subsidie gegeven voor de kleedjesmarkt, 

maar hij kon de toestemming ervoor nergens in de vergaderverslagen vinden. De vergadering gaat accoord. 

 

5. Rondvraag 

Marcel zegt dat de nieuwe wijkphase op 24 juni in de wijk verspreid wordt. Hij vindt dat het idee in de krant 

een kunstobject te fotograferen gepikt is door het openen van een buiten museum. 

Ton vraagt naar de nieuwe inrichting van het Makado en hoe met het aantal parkeerplaatsen gaat en hoe zijn 

de aanpassingen? 

Bram meldt: dat de brief over het opheffen van de bewonersvereniging Oud Jutphaas naar de kamer van 

koophandel en de Rabobank is gegaan. Het resterende geld is overgemaakt aan het wnw. Verder meldt hij 

dat op de website Nieuwegeinse wijken nog het oude e-mailadres vermeld staat. 

Cor meldt dat de budget aanvraag voor de bbq en de nieuwjaars borrel, naar het wnw onderweg zijn. 

Jack vraagt of er glasvezel komt in Nieuwegein, als men dat wil! Melanie zegt dat er vooralsnog geen 

glasvezel komt in Nieuwegein. De gemeente komt er met de kabelbedrijven nog niet uit! 

Han vraagt of er binnen de gemeente met alle nieuwbouw nog aan de architectonische kant van de 

nieuwbouw gedacht wordt. Overal worden alleen blokkendozen gebouwd!    

 

6.  Suiting en volgende vergadering 4 juli 

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

 

Volgende vergaderingen:  19 sept,  7 nov en 19 dec. 

 


