Verslag wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot 28-4-2015

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, Cor v.h. Land – bewoner, Corrie v. Rooijenbewoner, 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, * Myrte vander Gugten – Mitros, * Peter Snoeren – Wijkwethouder,
Roelof de Wild – CDA, Suzanne Geertsema – gemeente, Ton de Mol - raadslid
1. Opening en mededelingen

Marcel opent vergadering en meldt dat er twee gasten zijn Myrte en Ron v. Schaik van de
gemeente. Meldt een aantal afmeldingen.
2. Verslag 17-3-2015
Onder punt 2: wijzigen stopverbod Drilleveld wijzigen in parkeerverbod.
Marcel heeft net bezoek gehad van een dame die meldde dat het verslag niet op de website staat. Hij zal dit
samen met Carel B oppakken.
Onder punt 4: onderzoek naar woningbouw
wijzigen in dat woningbouw komt aan de Hidokropstraat en Vredebestlaan.
3. Beheerszaken door Kees de Bruin/ Politiezaken Gert van Jaarsveld
Kees maakt een compliment aan de organisatie van de kleedjesdag op koningsdag; dat het erg netjes achter
gelaten was. Marcel vult dit aan door de zaken te benoemen die problemen gegeven hebben.
Er is 2x een bezoek geweest van een ambulance. Verder was er een kind zoek en er is er één te water
geraakt. Dat er een verkeersregelaar aangereden is, was de ergste gebeurtenis. De dader is een poging tot
mishandeling ten laste gelegd. Het weer was geweldig en het evenement is zeker voor herhaling vatbaar.
Ton vraagt aan Kees of de steentjes die bij de speeltuin van het Nijpels los liggen weer vastgelegd kunnen
worden. Kees gaat dit regelen.
Bep meldt dat de aangevraagde afvalbak goed gebruikt wordt. Kees vindt dat door deze initiatieven de
betrokkenheid groter wordt.
Gert deelt mee dat Jutphaas/Wijkersloot de drukste wijk voor de politie is. Mede daardoor krijgt de wijk
meer toezicht. Met name rond het Nijpels. De woninginbraken zitten op een voor de politie normaal niveau!
Hij blijft waarschuwen niet te aarzelen om 112 te bellen.
Babs meldt een verhoogde activiteit op de speeltuin achter haar flat aan de Sluijterslaan.
4. Rijnhuizen
Ron van Schaik meldt dat de gebiedsvisie voor Rijnhuizen vastgesteld is. Langs de Merwede worden wat
luxere woningen gebouwd. Richting Plettenburgerbaan zal de bouwhoogte toenemen. De wijk ligt enigszins
geïsoleerd, maar wel in het centrum. Er worden gesprekken gevoerd met allerlei partijen, die uitgedaagd
worden om tot een visie te komen. Het gaat erom de kosten zoveel mogelijk te verdelen. De organisatie gaat
de structuur bekijken om het naar een hoger plan te trekken. Of dit voor de zomer wel of niet opgepakt wordt
zal afhankelijk zijn van de markt.
Men schat het aantal woningen op 750 tot 1200 in dit gebied. Echter de hockeyclub mag er nog 8,5 jaar
blijven zitten. Dus de visie van deze omvang zal een verloop kennen van 10 tot 15 jaar. Initiatieven komen in
de loop der jaren pas naar voren en het is de vraag hoe het gefinancierd kan worden? 20 mei is er een
besloten sessie met de initiatiefnemers. In het verlengde van de Vredebestlaan zou een fietsbrug een optie
zijn. Hierop maakt Oscar nogal wat bezwaar, mede door de kosten, vindt hij het overdreven een nieuwe brug
aan te leggen terwijl er 400 meter verderop al één ligt die bovendien direct bij de winkels uitkomt.

Bram merkt op dat bij het aantal woningen ook wegen moeten komen Ron beaamt dat en geeft toe dat dit
nog een puzzle wordt die moet passen in het grotere geheel.
De presentatie zal het wnw nog via de mail ontvangen.
5. Projecten wijkaanpak en st.edelijk
Myrte geeft een toelichting bij de renovatie van de Sluijterslaan flats. Het vervangen van de liften was
goedkoper dan deze te renoveren. Daarom zijn ze b.v. bezig aan flat 4, terwijl van flat 1 de lift vervangen
wordt. Zij verwacht dat de werkzaamheden in juni afgerond zijn. De bouwers zijn bekend bij de bewoners.
Mochten er vragen en problemen opgelost moeten worden dan neemt de opzichter van Mitros, die bij de
renovatie aanwezig is gelijk actie. De bewoners zijn content met de opzichter en de bouwers.
Er is een mail wisseling geweest over de leegstand van woningen op de Ketlaan en de Richterslaan ,
inmiddels staan ze 8 maanden leeg!
De verkeerscommissie heeft op 31 maart j.l een gesprek gehad met Peter Snoeren en Frits Piso.
Het is voor het eerst dat er zo’n bijeenkomst is waar afgesproken wordt dat bewoners van een wijk samen
gaan kijken wat er zoal speelt op verkeersgebied in de wijk en er samen over praten om een oplossing gaan
zoeken.
De bedoeling is dat de commissie knelpunten gaat beschrijven en die in een open dialoog met de gemeente
gaan bespreken. Aan de andere kant wordt de commissie vooraf geïnformeerd als er in de wijk zaken gaan
spelen die met het verkeer te maken hebben. Op deze manier kunnen we een goed klankbord worden tussen
wijk en gemeente/
Er is vooral gesproken over hoe we met elkaar om gaan en wat de verwachtingen wederzijds zijn.
Als uitgangspunt hanteren we het GMP+, daar zijn beide partijen het over eens. Deze is door de
gemeenteraad vastgelegd en wordt om het halve jaar geëvalueerd.
Concreet zijn er met de wethouder de volgende afspraken gemaakt.
 De verkeerscommissie treedt op als intermediair tussen bewoners en gemeente met betrekking tot
onderwerpen die de verkeersstructuur en mobiliteitsstromen aangaan
 Bewoners kunnen altijd direct contact opnemen met de gemeente over verkeersonderwerpen op
detailniveau, deze worden dan eventueel doorgekoppeld naar de verkeerscommissie.
 De verkeerscommissie zal verkeersonderwerpen op detailniveau monitoren om na te gaan of er
structurele oplossingen nodig zijn.
 De verkeerscommissie zal periodiek overleg hebben met de gemeente (wethouder en ambtenaar).
Gekeken zal worden of ook de politiek aan moet schuiven.
Op 22 april j.l. is de commissie bij elkaar geweest, helaas niet compleet. Toen is even nagepraat over het
gesprek op 31 maart.
We hebben een paar knelpunten benoemd en omschreven met een mogelijke oplossing.
De commissie is uit elkaar gegaan met de opdracht dit verder uit te werken.
Op de vraag van de voorzitter of Peter daar nog iets aan toe te voegen had, gaf hij toe, zich volledig aan de
uitleg over de verkeerscommissie door Carel B te conformeren.
De aanpassingen aan de rotonde Noordstedeweg met de Sluijterslaan is gedaan. De kruising Noordstedeweg
met de Doorslagbrug duurt 3 weken. De zebra naar City Plaza wordt ook voorzien van led lichtjes.
Oscar vraagt hoe de nieuwe ontwerpen verspreid zijn? Via de site van de gemeente.
Carel G vraagt waarom de Batauweg in een keer klaar was en de Noordstedeweg niet? Peter antwoordt dat
het fietspad aangelegd was volgens het boekje, maar de situatie in de praktijk was anders, vandaar de aanpak.
In de praktijk zullen de veranderingen nog uit moeten wijzen of het veiliger geworden is!
Voor het Klimopterrein is een aanbieding gedaan van 40 woningen met een max. hoogte van 4 lagen op een
deel van het complex. De bewoners zijn geïnformeerd.
6. Rondvraag en sluiting
Mea verteld dat er veel foldermateriaal over Geynwijs verspreid wordt, maar als er mensen naar Geinwijs
bellen wordt er alleen geroepen dat het erg druk is. Peter geeft aan dat we pas 4 maanden bezig zijn. De
prioriteit ligt nu op de mensen die geen PGB ontvangen. Ook binnen Geynwijs vindt nog een gewennings
periode plaats. Peter zegt dat er nog minstens een half tot een jaar nodig is om de zaak te stroomleinen.
Co zegt dat druk geen excuus is en de gemeente kan een bedrag vooruit besteden. Peter antwoordt dat alles
op te lossen is maar de voorrang gaat nu naar mensen die geen PGB ontvangen.
Melanie deelt mee dat het Makadocenter een ster voor veilig ondernemen heeft ontvangen. Per 1 mei wordt
de parkeer zone uitgebreid tot de Richterslaan.
Oscar meldt dat er bomen op het Hessepark geplant zijn, verdere afspraken volgen a.s. donderdag.

Oscar heeft een subsidieaanvraag gedaan via de algemene e-mail van het wnw, maar die is niet ontvangen
door het bestuur. Oscar zal hem nogmaals indienen.
Voor de picknicktafel bij het Wenck wordt nog een offerte verwacht.
Bram meldt dat de buren van het Altrecht gebouw vragen wat er gaat gebeuren. Melanie zegt dat er 2
bestemmingsplannen zijn en de bewoners worden er zo wie zo bij betrokken.
Ton heeft overleg met de mensen over de dierenweide. Voor voeren en bezichtigen is er bezetting. In het
water bij de dierenweide zijn waterlelies geplant. Hij vraagt subsidie voor een pomp t.b.v. een fontein.
Marcel vraagt aan Peter hoe het zit met de bestendigheid van de dierenweide voor de toekomst. In juni wordt
dit besproken en zal afhangen van de begroting. Er is een begroting van €50.000 voor alle dierenweides.
Carel G geeft aan dat het erg moeilijk geworden is om in de gemeente een betaalbare ruimte te vinden voor
een vereniging/club. Zijn club is nu blij met een antikraak ruimte, maar moeten daaruit en binnen de
gemeente is niets te vinden.
Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Vergadering data 2015, aanvang 19.30 uur: 9 juni, 1 september, 13 oktober en 8 dec.

