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

 

* Ab Rem - Hesselaan, Babs van Veenendaal -  Sluijterslaan,  

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

* Carel de Graaf - bewoner,  * Co Blankenstein - bewoner, * Colinda vd Molen - bewoner,  

* Cor vh Land - bestuurslid,  Douwe Visser - Vredebestlaan, * Han Trouwee - secretaris,  

* Henk Vonk - penningmeester, * Jack Broeren - Hesselaan,  

 Lieke Brouwer - bewoner,  * Liesbeth Reincke - Sluyterslaan,  Maarten Koek – Kruyderlaan, 

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

* Oscar Brinkhof - bestuurslid,  Patricia Nowak - bewoner,  Paul Nijenhuis - Nijpels, 

* Ronald Achterbergh - Wenckebach,  Sandrina Leeman - bestuurslid, 

* Ton Bonovrie - Wenckebach,  * Esther Dekker, Ron van der Rijst, Johan en Liesbeth Tiemeijer, 

Fena Talhanoui, en Theo Miltenburg allen van de Bakkerlaan. 

  

Diederik Dekker - beheer gem., * Gert v. Jaarsveld - wijkagent,  Marleen van Velzen – wijkagent,   

* Melanie Gitz -  wijkcoördinator,  Peter Snoeren - Wijkwethouder,   Ton de Mol - raadslid,  

Werner Schmitz - Mitros, * Nijnke Joustra - MOvaktor  

 

Gast: Julia van Weelden, buurtcoach.  

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel opent de vergadering en heet de nieuwe leden uit de Bakkerstraat welkom. Hij deelt mee dat 

MO-vaktor  de volgende vergadering aanwezig zal zijn! 

 

2.  Verslag van 30-01-2018 

Ab doet navraag naar de aankoop van grond aan de Hesselaan. Melanie doet navraag.  

 

3. Politiezaken Gert 

Gert meldt, dat het erg rustig is in de wijk. Er is 1 poging tot inbraak gemeld en het aantal auto 

inbraken waren er 7. Op 9 februari heeft de politie een middag in de Wenck georganiseerd, om met 

de bewoners van gedachten te wisselen over wat men van de politie verwacht. De opkomst viel 

tegen. De politie gaat bij locaties staan waar veel mensen komen. Colinda meldt dat er maandag 

heel veel lachgaspatronen, bij haar op straat lagen. De politie weet dit en hoopt de dader te pakken. 

Gert houdt de plekken waar deze patronen liggen goed in de gaten. Zij proberen door hun 

aanwezigheid de wijk rustig te houden, ook in het weekend is er een wijkagent! 

Op het Kerkveld was er een kentekenplaat gestolen, dat is niet bekend bij Gert. Marcel heeft een 

paar Ieren aan de deur gehad voor gevelreiniging en heeft dat aangegeven.     

3. Beheerszaken door Diederik 

Diederik is ziek en Melanie is niet helemaal op de hoogte, omdat de ziekmelding nogal laat was. 

Ze weet wel dat men in gesprek is over de speeltoestellen in de speeltuinen 

 

4. Buurtcoach 

Julia is buurtcoach voor de wijk Jutphaas/Wijkersloot. Zij is er voor iedereen, die wil sporten. Ze 

doet dit in combinatie met de sportverenigingen en scholen. Bep verteld dat er 28 dansdames waren, 

die bij de overstap naar de dansfabriek afgehaakt zijn, mede door de contributie. In de wijkkrant zal 

hierover weer een oproep staan. Het dansen zal dan weer starten in de Wenck op donderdagmorgen 

i.s.m. Shirley voor een bedrag van € 2,50   

 

4. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Verbouwing parkeerplaats Makado: de parkeerplaats is voor de Pasen klaar  

Pand Hildo Kropstraat 18a: Melanie meldt dat er een  nieuwe aanvraag is gekomen, maar deze 

was nog niet kompleet. Iedere ondernemer wordt doorgelicht (gebebopt) om te kijken of hij of zij 



daar mag starten. De gemeente houdt deze locatie streng in de gaten! Ad waarschuwt dat het belang 

van de gemeente de sluitingstijden zijn, maar in de gemeente Nieuwegein hebben we geen 

sluitingstijden voor de horeca. 

Brug verlengde Vredebestlaan: het traject is gestart en in het najaar zal met de commissie 

inspraak een voorontwerp bestemmingplan van Rijnhuizen besproken worden. Het gebied 

Rijnhuizen heeft hier ook op gereageerd. De reactie van een politieke partij, die via het wnw sprak  

is gerectificeerd. Verkeerstechnisch is er geen rede om daar een brug neer te leggen.     

Jukoterrein: de bespekingen hierover gaan voorspoedig. Er is een informatie avond met de 

bewoners geweest. De opdracht ligt nu bij Mirtros om dit verder uit te werken. Er is nog niets 

definitief , maar er wordt wel over gecommuniceerd. De opzet is een verlengstuk van het park!  

Gesprek gemeente met de moskee: Melanie heeft met Bakhuizen en het bestuur van de moskee 

een gesprek gehad. Zij heeft afgesproken om iedere maand samen met een wnw lid thee bij de 

moskee te gaan drinken en te praten. De moskee heeft wel een aanvraag gedaan voor uitbreiding 

van hun toiletten en douches. Verder zouden er 7 bomen moeten verdwijnen omdat ze ziek zijn. 

Bij de bouw van de moskee is echter afgesproken dat de bomen blijven staan. Melanie geeft aan om 

sowieso in bezwaar te gaan. Oscar vindt dat de gemeente ook hun standpunt kenbaar moet maken. 

Hij vindt het niet terecht om bij iedere aanvraag in bezwaar te moeten gaan. In het gesprek met de 

moskee is niet naar voren gekomen, dat ze een uitbreiding willen. 

Geins Geluk: dat is een manier van de gemeente om initiatieven van inwoners te ondersteunen. De 

gemeente wil dit tot 50% financieren. Het is redelijk nieuw, maar Melanie heeft het idee dat er wel 

wat mee te doen is. Er waren 3 winnende wensen nl. betaalbare  55 plus woningen, palen of haken 

voor plasticzakken en een mollenvanger! Inwoners kunnen hun plannen indienen bij Melanie. 

Oversteek Plus: Oscar heeft met 4 verkeersdeskundigen om de tafel gezeten en heeft de tekening 

van het wnw toegelicht. Naar voren kwam dat de straat kwalitatief nog goed is. Tegenover de Plus 

komt een verhoogd zebrapad te liggen. De oversteken aan de kopse kant verdwijnen. Tevens de 

smalle midden stukken. De gemeente heeft toezeggingen gedaan over de parkeerplaatsen. Er komen 

extra fietsenrekken en de blinde geleide tegels worden hersteld. De gemeente gaat dit plan 

uitwerken en dan wordt het gecommuniceerd met het wnw. 

Bakkerlaan: melden veel sluipverkeer door de laan en er wordt te hard gereden. Verkeer wat daar 

niet hoort rijdt binnendoor.  De bomen inkorten is ook een verzoek. De nu bestaande 

parkeerplaatsen zijn uit de tijd. Daarover hebben zij een brief gestuurd naar de 

verkeersdeskundigen. Zij hebben 25 jaar geleden al een aanvraag ingediend, maar daar heeft de 

gemeente niets mee gedaan. Oscar geeft aan dat de doorstroming ook een probleem is. Melanie gaat 

dit met haar collega’s bespreken. De bewoners willen graag meedenken en bespreekbaar maken. 

Marcel vindt het jammer, dat dit onbekend bij het wnw was. 

Kleedjesmarkt: wordt gehouden op koningsdag. De vereniging zoekt nog vrijwilligers! 

Wijkkrant: ligt volgende week donderdag in de bus. 

 

5. Rondvraag    

Carel is geweest bij gluren bij de buren, maar het stukje hierover in de Molenkruier vond hij zo 

minimaal, zodat niemand wist dat deze activiteit plaats vond! 

Esther Dekker woont in een drive-in woning en vraagt na een rigoureuze snoeiactie of men 

rekening houdt met bewoners, die op de eerste verdieping wonen, omdat het groen voor hen  

onzichtbaar is geworden na deze actie. Melanie gaat dit uitzoeken!  Zij vraagt zich af of het groen 

wel gecontroleerd wordt. Melanie antwoordt dat de gemeente een toezichthouder heeft die daar op 

toe ziet. 

Ad was blij dat hij bij de vergadering aanwezig mocht zijn en bewondert nog steeds de aanpak van 

het wnw. 

Melanie vraagt of iedereen de verkiezingskrant ontvangen heeft, zo niet dan zal zij alsnog zorgen 

dat hij bezorgt wordt. 

Han meldt dat hij de volgende wnw vergadering niet aanwezig is. 

 

Marcel sluit vergadering en nodigt ieder uit voor een borrel.                              

 



Volgende vergaderingen: 24 april, 5 juni, 10 juli, 25 sept, 6 nov en 18 dec.                                          

 


