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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,  Sanne Pater 

– bewoner , 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     

 

Gast: Jolanda ter Haar  

 

1.  Opening en mededelingen 

Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom en meldt dat de gemeente-vertegenwoordigers 

bij de bijeenkomst zijn t.b.v. opvang voor asielzoekers in Zuilenstein en Marcel is daar ook. 

 
2.  Verslag van 1-9-2015 

Oneer 3: Cor wijzigen in Co en waarom er geen foto’s gemaakt zijn van de voetstappen van de inbrekers?  

 

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

Wacht op volgende vergadering als de heren er weer zijn. 

  

4.  Jolanda ter Haar 

Jolanda stelt zich voor en is buurtcoach samen met Dennis Boele, van de wijken Wijkersloot, Zuilenstein en 

Blokhoeve. In opdracht van de gemeente moeten zij:   

Meer inwoners in verschillende levensfasen aan het sporten en bewegen krijgen met een divers en 

laagdrempelig aanbod.   

Zorgen dat elke wijk zijn eigen aanspreekpunt heeft voor sport en bewegen.  

Een betere samenwerking en afstemming is tussen organisaties voor sport- en beweegactiviteiten.   

Een bijdrage leveren aan de veerkracht van inwoners in Nieuwegein.  

Sportaanbieders ondersteunen bij het organiseren van sportactiviteiten in de wijk of op school. 

Jolanda deelt hierover een brochure uit. 

Bep vraagt waar zij dit gaan doen: Jolanda geeft een paar voorbeelden.  De wandel- en fietsgroep vanuit het 

Kerkveld. Verder Merwestein en de scholen of bij de gemeentelijke fitness toestellen, City Plaza en de 

kinderboerderij. 

Dit project duurt tot de Kerst.   

 

5.  Verkeerscomissie 

Was niet aanwezig, maar Carel B heeft via een mail zijn volgende verslag gezonden: 

Naar aanleiding van de vraag van Mea tijdens de vergadering van 1-9-2015 inzake de onveilige oversteek 

van de Schakel op de Noordstedeweg, heeft de commissie dit op verzoek van Peter opgepakt. 

25 september zijn Ton, journaliste Grieta Felix en ik ontvangen door Britt Reinsma en haar klas. De 

leerlingen hebben duidelijk en gestructureerd aangegeven welke problemen en gevaren zij ervaren bij de 

onveilige oversteek op de Noordstedeweg. Dit werd goed onderbouwd weergegeven via een PowerPoint 

presentatie. Op initiatief van de verkeerscommissie hebben de kinderen  ieder nog een brief geschreven naar 

de wethouder. De brieven gaat hij op 13 november in de school tijdens een persmoment in ontvangst nemen. 

De kinderen hebben constructief een aantal oplossingen aangedragen om de veiligheid en zichtbaarheid  van 

de oversteek te vergroten en belangrijk; de snelheid te verlagen door o.a. het plaatsen van 

verkeersregelinstallaties (stoplichten), zebra’s, drempels en grotere midden eilanden waar zij wachtend voor 

de oversteek zich veilig op kunnen stellen. Bij deze presentatie van de school was Gunther Creton van de 

gemeente Nieuwegein aanwezig. 



Ander belangrijk onderwerp wat besproken is betreft de verkeerscirculatie over de wijkontsluitingswegen. 

Een eerste aanzet is gegeven om de mobiliteitsstromen in de wijk op een andere manier op te vangen en af te 

wikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer in te voeren. Wijk in wijk uit principe en 

mobiliteitsmanagement voor de verschillende wijkwinkelcentra.   

Immers verbodsborden met venstertijden ontbreken op de toegangswegen met als gevolg dat zwaar 

vrachtverkeer door de wijk rijden, dit in tegenstelling tot de overige wijken, waar dit beperkt is via 

verkeersborden met venstertijden laden en lossen tussen alleen 07.00 uur en 19.00 uur. 

Verder is de toezegging in 2011 van het college voor de OV halteplaats Wenckebachplantsoen ter sprake 

gekomen. Wanneer wordt deze gerealiseerd. Afsluitend is de beantwoording van de verschillende mails aan 

bewoners en een ondernemer inzichtelijk gemaakt en afgehandeld.  

Al deze onderwerpen zullen in de eerstvolgende vergadering onder de aandacht van de gemeente 

Nieuwegein worden gebracht.   

 

6. Projecten wijkaanpak en stedelijk 
Hessepark: Oscar bevestigt dat de opening van het park uitgesteld is op verzoek van de gemeente, die het 

vele water op het park eerst willen onderzoeken. De bestelde huur-  en betaalde speeltoestellen zijn in 

overleg doorgeschoven naar volgend jaar. 

Jukoveld en Altrecht terrein: hierover heeft Oscar contact gehad met de gemeente en een terugkoppeling 

ontvangen van Kiek Swetsloot die eerst een afronding wil over wat er gaat gebeuren met het Klimopterrein. 

Pomp dierenweide: Ton zegt dat de aanvraag voor een vergunning is gedaan bij het Hoogheemraadschap 

door de kinderboerderij. Ton geeft aan dat het nu al oktober is en de gemeente aan zet is. 

Bram is naar de bijeenkomst geweest over de ontwikkeling van Rijnhuizen en er waren meer stemmen voor 

dan tegen. Moet 28 oktober nog een keer over gestemd worden. 

Stadspark is nog onbekend, wacht op Melanie. 

Voortgang Sluijterslaan: Sandrina verteld dat Mitros bezig is aan de laatste flat. Over het algemeen gaat het 

goed, echter is er geen ruimte voor wat extra’s. De waterdruk is in haar flat erg laag en dat is nog niet 

opgelost.  

Subsidie aanvraag van MOvaktor voor de software van de door de Rabobank geschonken pc’s aan het 

Nijpelsplantsoen. De vergadering vindt dat MOvactor dit eerst maar eens moet komen verklaren. Jolanda 

vraagt of deze pc’s alleen t.b.v. het Nijpels zijn. Nee dit is wijkgericht. MOvaktor wordt volgende 

vergadering uitgenodigd. 

Gesprek gemeente met alle wnw’s, Henk is daar geweest en vond het zonde van zijn avond. Het blijkt 

moeilijk te zijn om gezamenlijk zaken aan te pakken. Ieder heeft vaak zijn eigen wensen.  

Ontwikkeling Kerkveld: het Kerkveld is onder voorwaarden verkocht.  MOvactor wil een ander buurtplein 

en wil dit bouwen bij Zuilenstein. I.p.v. het Kerkveld wordt de Wenck geopperd. Mea geeft aan dat de huur 

in de Wenck zeer laag is en bovendien een betere plek dan het Kerkveld. 

Oscar vindt dat het bestuur dit moet uitzoeken. Henk zegt dit toe.    

 

7.  Rondvraag en sluiting  
Ton geeft aan geen wijkbericht meer te ontvangen. Dit klopt het wnw moet dit zelf verzorgen. Maar wie dit 

wil doen daar is nog geen aanmelding voor geweest. Mea oppert dat de afdeling ITC van een school 

daarvoor gevraagd zou kunnen worden. 

Ronald vraagt waar dat buurtplein bij Zuilenstein moet komen. Daar is men nog mee bezig Henk geeft aan 

dat het aan de nieuwbouw van Zuilenstein in een soort plintbebouwing een optie is. 

Carel G meldt dat er geen enkele hondenpoepbak tussen City Plaza en het Makado aanwezig is. Volgende 

vergadering vragen aan Kees. 

Bram doet een oproep om allemaal naar de raadsvergadering te komen op 29 oktober voor Rijnhuizen. 

Sandrina vraagt om de stichting Geinwijs uit te nodigen om de bewoners wegwijs te maken over Geinwijs. 

Ab maakt zich zorgen over de garage aan de Hildo Kropstraat en dat er weer een eetcafé terugkomt. Past dit 

in het bestemmingplan en hoe staat het met de sluitingstijden?   

 

Henk sluit vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. Laatste vergadering 8 december.  

 

Voorstel vergaderdata 2016:    2 februari,  15 maart,  19 april,  17 mei,  28 juni,  13 september,   

                                                   25 oktober en  20 december   

                                                   

 

 

 


