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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 – Zijllaan,  Co Blankenstein - 

bewoner,  *Cor v.h. Land - bewoner,  Geert Zondag - Kruyderlaan  *  Han Trouwee - secretaris,  Jolanda 

Keur- Sluijterslaan,  * Henk Vonk - penningmeester,   Liesbeth Reincke - Sluyterslaan,   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 

 

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

Myrte vander Gugten - Mitros, * Peter Snoeren - Wijkwethouder,  Roelof de Wild - CDA, * Sabrina Eijk - 

gemeente, Ton de Mol - raadslid     

 

1.  Opening en mededelingen 

Henk opent vergadering en meldt dat Marcel met vakantie is. Heet Sabrina Eijk welkom, zij komt in 

de plaats van Suzanne voor de gemeente.  Deelt verder mee dat Wim v. Baarssen  stopt.  
 

2. Verslag 28-4-2015 

Carel deelt onder punt 5 ter aanvulling mee dat de leegstaande woningen op de Ketlaan en de Richterslaan 

inmiddels bewoond zijn.  

 

3. Beheerszaken door Kees de Bruin/ Politiezaken Gert van Jaarsveld 

Gert vertelt dat de wijk een normaal beeld vertoond. De woninginbraken zakken weer, maar houdt rekening 

met het mooie weer. Dan zijn de mensen slordiger met afsluiten en laten ramen en deuren open staan! Sluit 

af als je naar boven gaat.  

Ab meldt dat Culemborg subsidie geeft om de donkere paadjes achter de huizen te verlichten. Hier is dat een 

verantwoording van de bewoners zelf. Gert geeft aan dat een handige buurman een simpel led verlichtinkje 

kan aanbrengen en dat is niet te duur.  

Ton zegt dat er vroeger een politie keurmerk gegeven werd. Dat is nog steeds mogelijk, alleen doet dit nu 

een gecertificeerd bedrijf i.p.v. de politie. 

 

Kees heeft weinig of niets te melden buiten het regulaire onderhoud. Ton vraagt waarom de bloeiende bomen 

nu gesnoeid worden. Hangt af van het soort boom, b.v. berk, esdoorn en een haagbeuk moeten in de zomer 

gesnoeid worden. Ronald merkt op dat er minder blad geruimd is, dat heeft met de filosofie te maken, dat 

b.v. platanen een eigen afweer systeem daar mee creëren. 

 

4. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Henk bespreekt eerst het financieel overzicht, met de status van 9 juni 2015. Carel G en Ronald hebben de 

kas gecontroleerd over het boekjaar 2014 en in orde bevonden en vragen de penningmeester decharge te 

verlenen. De vergadering gaat akkoord. Bram meldt zich aan als nieuw kascontrole lid. 

Sabrina Eijk is de vervanger van Suzanne als programmaleider voor de wijk. Zij geeft aan dat de gemeente 

steeds dichter bij de burger wil staan. Openbare orde en veiligheid blijven een verantwoording van de 

gemeente. Verder biedt het de burger veel mogelijkheden om mee te denken. Wat willen bewoners? 

Er zijn 2 wijken als pilotmodel gekozen n.l. Fokkesteeg en onze wijk. Op 8 juli is er een startbijeenkomst in 

de Wenck met een maaltijd tussen 18.00 en 21.30 uur t.b.v. de sociale cohesie. Mea merkt op dat het 

logeerhuis misschien een mooi startpunt is.    

Naar aanleiding van een aantal verzoeken vraagt Henk goedkeuring te verlenen aan:  

- De picknick tafel voor de Wenck van € 1329, de vergadering gaat akkoord. Bedrag is incl. BTW. 

- De doelen voor het Hessepark van ca.  € 3250, de vergadering gaat akkoord. Bedrag is incl. BTW. 

De rekening van de baskets gaat eerst naar de gemeente en dan naar het wnw.  

- Het drakenfestijn op 6 september van € 1000, de vergadering gaat akkoord. 

- Als laatste de fontein bij de dierenweide van € 650,-  Het wachten is op de vergunning. Bovendien     

zullen de extra kosten hiervoor jaarlijks terug komen! De vergadering gaat ook met dit bedrag akkoord. 

Ton vindt wel dat er bij de aanvraag voor de pomp veel hobbels overwonnen moeten worden. 



Mea vraagt naar het bestaansrecht van de dierenweide. De raad moet zich daarover uitspreken. Mea 

vraagt verder of de subsidie voor het drakenfestijn blijvend is? Henk antwoord dat iedere subsidie per 

jaar aangevraagd moet worden.   

 

 

Het Hessepark wordt zaterdag 26 september geopend, door Peter en Oscar. Op de laatste bijeenkomst was de 

opkomst erg laag, Mea vraagt zich af, hoe dat in de toekomst gaat?  

Het Klimopterrein, hier geeft Marcel in zijn mail aan dat er echt wat gaat gebeuren. In grote lijnen zijn de 

bewoners het eens met de voorgestelde bouw. Het discussie punt is de parkeerplaats en een speelveldje voor 

kleine kinderen. De volgende bijeenkomst is op 6 juli. 

De Kramerlaan vraagt toestemming voor € 250,-  t.b.v. een barbecue. De vergadering gaat akkoord. 

Voor het opknappen van de speelplaats bij de Schakel is een bedrag gevraagd van € 350,- de vergadering 

gaat akkoord. Voor de speelplaats achter de flat aan de Sluijterslaan moet nog een aanvraag ingediend 

worden. 

 

5.  Rondvraag en sluiting  
Ton heeft een aanvraag van de burgemeester gehad om mee te denken over de toekomst van Nieuwegein. 

Waarom is dat gepland in de vakantiemaanden?  Wordt er ook nog naar leeftijden gekeken?  

Melanie antwoordt, dat men zoveel mogelijk de schoolvakanties aanhoudt! Verder heeft Ton nog een oude 

erfenis van de vorige wijkmanager die beloofd had dat de bovengrondse vuilcontainers, ondergronds zouden 

worden. Hij merkt op dat het nu een stortplaats is voor iedereen. Verder mist hij de toezicht van de gem. 

handhavers op maandag en donderdag. Melanie neemt dit op. 

In de vorige vergadering heeft Carel G aangegeven dat het voor verenigingen erg moeilijk was om een 

ruimte te vinden. Inmiddels heeft hij een betaalbare ruimte gevonden, maar moet op zoek naar meerdere 

partijen om de huur betaalbaar te houden. Verder bedankt hij Marcel voor het doorsturen van de kunstroute. 

Bram is met de wijkagent naar de moskee geweest en heeft goede afspraken gemaakt over het nachtelijk 

lawaai tijdens de gebedstijden van de ramadan. Verder heeft het wnw een uitnodiging gekregen voor het 

Suikerfeest op 3 of 4 juli.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 


