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De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
* Ab Rem – Hesselaan, Agnes Samson – gezondheidscentrum, Babs v. Veenendaal – Sluyterslaan,
* Bep v. Kouwen - bestuurslid, * Bram v. Assema - Vredebestlaan, * Carel Bloemsma- bestuurslid, *
Carel de Graaf - Zijllaan* Co Blankenstein – bewoner, Corrie v. Rooijen- bewoner, * Geert Zondag –
Kruyderlaan * Han Trouwee - secretaris, * Jolanda Keur- Sluijterslaan, Henk Vonk – penningmeester, *
Liesbeth Reincke – Sluyterslaan, Maarten Koek - Kruyderlaan, * Marcel Siermann - voorzitter, * Mea
Schoenmaker - Gestellaan, * Oscar Brinkhof - Oud Jutphaas, * Paul Nijenhuis – Nijpels, * Ronald
Achterberg - Wenckebach, * Sandrina Leeman – Sluyterslaan, * Theo Bulkmans – bewoner, * Ton
Bonouvrie - Wenckebach, Wim v. Baarssen - Oud Jutphaas,
* Gert v. Jaarsveld - wijkagent, * Kees de Bruin - afd. beheer gem, Marieke Schouten – groen links, *
Melanie Gitz – wijkmanager, * Peter Snoeren – Wijkwethouder, Roelof de Wild – CDA, Suzanne
Geertsema – gemeente, Ton de Mol - raadslid
1. Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering en meldt dat Henk afwezig is. Verder vraagt hij geduld voor de koffie.
2. Verslag 3 februari 2015
Onder punt 4: verkeerscommissie van 4 maart is wegens ziekte verplaats naar 18 maart.
Verder RWD wijzigen in RUD (Regionale Uitvoerings Dienst). De zin schrappen van, op 29 januari enz.
Het verzoek aan de afdeling verkeer met de problemen rond het Tinq station is afgewezen, omdat dit gebied
binnen de 30 km zone valt en de verkeersintensiteit laag is. Theo vraagt naar maatregelen dit verkeer vooral
op zaterdag te kunnen indammen. Het probleem rondom het Tinq station wordt meegenomen door de
verkeerscommissie. Co merkt op dat er een stopverbodsbord staat, waardoor men kan handhaven.
3. Beheerszaken door Kees de Bruin / Politiezaken Gert van Jaarsveld
Kees heeft een collega mee genomen Maja Fokken, die een sheet uitdeelt en daarbij een uitleg geeft over
de volgende items :
Overzicht integraal bestek
Uitleg beheergroepen / soorten
Directievoering
Aandachtspunt
Ton vraagt met welke aannemers gewerkt wordt: Scholman en Pauw Bedrijven. Het onderhoud van de
dierenweide zit bij de dienst zelf. Kees deelt een projectenkaart uit. De rode stippen op deze kaart geven de
speelplaatsen aan. De mankementen van de speeltoestellen worden door de afdeling beheer verholpen. De
speeltoestellen hebben geen afschrijving maar worden als ze kapot en/of versleten zijn vervangen en dat
gaat i.o.m. de bewoners. In openbare ruimten zijn geen zandbakken meer, alleen scholen of op verzoek van
een wijk wordt een zandbak toegestaan. Het zand daarvan wordt door de gemeente 1 maal per 2 jaar
vervangen. De cirkels op de kaart geven voor de scholen een veilige route aan. De zwart gearceerde
stukken zijn locaties die in de toekomst bekeken worden.
Jolanda merkt op dat de tegels bij de speeltuin achter de flat aan de Sluijterslaan los liggen. Verder vraagt zij
of de struiken door stenen vervangen kunnen worden i.v.m. vuil wat vanaf de flat naar beneden gegooid
wordt. Kees geeft aan dat er een pilot project gestart is in 3 wijken voor de hoeveelheid zwerfvuil.
Bep vraagt een extra afvalbak voor de Claylaan en wil deze desnoods zelf schoon houden.
Han merkt op dat het tijdelijke pad van rubber platen naast het Klimopterrein al verdwenen zijn, terwijl de
rotonde nog afgesloten was. Peter deelt mee dat de led verlichting bij de zebra op de Richterslaan bij
meerdere zebra’s in de gemeente aangebracht zal worden. Het Klimopterrein is in ontwikkeling bij een
projectontwikkelaar t.b.v. bouw lage appartementen.
Op de Bendienlaan wordt bekeken of de bomen blijven of vervangen worden door bomen met minder
wortelopdruk.
Gert die later binnen komt deelt mee dat de inbraken terug lopen, maar de mooie dagen komen er weer aan,
dan zijn de mensen slordiger met afsluiten. Mooi weer dan lekker alles open. Gert heeft een
veiligheidsavond georganiseerd en is met de groep de wijk ingegaan en heeft ze proberen te laten kijken
met de ogen van een inbreker. Op verzoek van Theo zal Gert een collega vragen meer te controleren bij de
Tinq garage aan het Drilleveld.
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Nieuwbouw plaatsen in Nieuwegein: er is een vertegenwoordiging van het wnw naar de voorlichtingsavond
van de gemeente geweest. Op deze avond werden 14 locaties genoemd waar gebouwd zou kunnen
worden. Omdat er van de 14 zeker 9 locaties geen verdienlocaties zijn, komen deze voor nieuwbouw niet in

aanmerking. Bram is 16 maart naar de gemeente geweest en heeft een kaart met alle locaties. Peter merkt
op dat er locaties in beeld gebracht zijn, indien er op het Helmkruid geen nieuwbouw plaats zou vinden.
Het moeten locaties zijn waar aan te verdienen valt om het sportpark Parkhout te betalen.
Hesseveld, Suzanne verteld dat men begonnen is met de bomenplant. Dat is in overleg met de
bewonersvereniging. Men wil de realisatie van het park meer publiciteit geven. Oscar wil een informatie
avond organiseren in april en rond de opening wat festiviteiten organiseren. Over de beplanting van het park
komt nog een buurtbericht.
Rotonde Sluyterslaan ligt op schema. Sandrina wilde wel weten wanneer er gewerkt wordt. Zij wist niet dat
de werkzaamheden ook in het weekend door gingen.
Peter geeft aan dat er onderzocht wordt of er woningbouw kan komen aan de Hildokropstraat en de
Vredebestlaan op de plek van de school.
Opening ontmoetingsruimte Het Wenck op 5 februari. Ook hier was een vertegenwoordiging van het wnw
aanwezig. Er werden toespraken gehouden door de wethouder de directeur van Jutphaas Wonen en de
provincie die allen mee betaald hebben het ontmoetingscentrum te realiseren. De dame die de naam “Het
Wenck” verzonnen had werd beloond met een taart. Verder werden de gasten getrakteerd op drankjes en
hapjes.
6. Rondvraag en sluiting
Sandrina zegt dat het groot onderhoud aan de flats van de Sluyterslaan niet helemaal van een leien dakje
gaat.
Bep is met Melanie de lantaarnpalen gaan bepalen waar de baskets komen te hangen.
Marcel zegt dat er donderdag een participatieavond is over het stadspark.
Vergadering data 2015, aanvang 19.30 uur: 28 april, 9 juni, 1 september, 13 oktober en 8 dec.

