Verslag wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot 19-04-2016
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 - * Cor vh Land – bewoner, Grieta Felix – redactie, * Han Trouwee - secretaris, * Henk
Vonk – penningmeester, Ingrid Bleijenberg – de Schakel, Jan Kwint – Poortenaarlaan, * Liesbeth Reincke
– Sluyterslaan, * Marcel Siermann - voorzitter, * Mea Schoenmaker - Gestellaan, Michel de Jong –
Kruyderlaan, * Oscar Brinkhof - Oud Jutphaas, * Paul Nijenhuis – Nijpels, * Ronald Achterberg Wenckebach, * Sandrina Leeman – Sluyterslaan, * Ton Bonouvrie - Wenckebach,
* Gert v. Jaarsveld - wijkagent, Kees de Bruin - afd. beheer gem,
Marieke Schouten – groen links, * Melanie Gitz – wijkmanager, * Peter Snoeren – Wijkwethouder,
Gast: Femke Heideman = buurtcoach Jutphaas Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve
1. Opening en mededelingen
Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom en meldt een aantal afmeldingen. Michel de Jong zal
de eerste 6 weken niet aanwezig zijn wegens revalidatie. Kees heeft een bloemetje gekregen.
2. Verslag van 15-03-2016
Onder 4: De kosten die Bram gemaakt heeft zijn niet t.b.v. het wnw maar voor de BCN.
Onder 5: Sandrina heeft met Mitros overlegd, dat de zoutkist voorlopig opgeslagen wordt in de liftkamer van
de rode flat. Ook Henk heeft hierover met Mitros gesproken.
3. Femke Heideman
Femke is per 1 maart onze buurtcoach i.p.v. Jolanda die een andere wijk gekregen heeft. Femke zal
coördinerend tussen bewoners en sportverenigingen fungeren. Zij heeft een aantal folders meegenomen met
de sportactiviteiten, die nu al gedaan worden. Informatie is te vinden op www.sportnieuwegein.nl of via
info@sportidnieuwegein.nl. Iedere dinsdag van de maand is er een beweegintake tussen 11 en 12 uur in
de Wenck.
4 Beheerszaken door Melanie/ Politiezaken Gert van Jaarsveld
Melanie zal volgende vergadering een collega meenemen van de afdeling beheer.
Ton vertelt dat Kees aangegeven heeft dat men bezig is met het snoeien van het groen, maar er is veel dood
hout blijven liggen! Melanie heeft dit al doorgegeven en zal het alsnog melden. Verder zegt Ton dat de straat
voor de ingang van de dierenweide erg verzakt is. Ook Gert bevestigd dit en dit zal snel opgepakt worden.
Sandrina zegt dat er een nieuwe boom onder een bestaande boom op het grasveld naast de rode flat is
geplant. Verder heeft de aannemer veel schroeven en ander materiaal laten liggen na de renovatie en zij vindt
dit gevaarlijk omdat de kinderen achter de flat voetballen en spelen.
Han vraagt of de grond voor de flat van de gemeente of van Mitros is, want een bewoner heeft daar een hoge
schutting neergezet! Bram meldt dat de prullenbakken op het Hessepark niet geleegd zijn. Oscar reageert
daarop dat er een groengroep door de bewoners gevormd is die het Hessepark onderhouden. Hij heeft daar
contact over gehad met de gemeente maar nog geen reactie ontvangen.
Gert vertelt dat het relatief rustig is in de wijk, hoewel er in één weekend 5 woning inbraken waren. Echter
de auto inbraken zijn nog actueel. Vooral Mercedessen blijven in trek. Ab vraagt of er een vergelijking lijst
is waarin deze wijk zich verhoudt met andere wijken? Gert zegt dat er aan het einde van ieder jaar wel zo’n
lijst is. Echter deze wijk steekt er wel bovenuit, omdat dit een oude wijk is waar toch het sluitwerk minder is
als in nieuwere wijken. Het aantal woning inbraken ligt tussen de 45 en 60, maar dit daalt wel. Een led
lampje in de brandpoorten achter de huizen werkt erg effectief.
5. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Marcel meldt dat op het Klimop terrein 40 betaalbare appartementen ontwikkeld worden. Op maandag 2 mei
is er een bewoners avond en de voorbereidingen (o.a. bomen verplaatsen en parkeerplaatsen maken) start op
3 mei.
Dierenweide: Frans Beuger van Lister heeft een overleg gehad met de vrijwilligers van de weide over het
dagelijks beheer. De gemeente blijft verantwoordelijk. Frans en mensen van de gemeente maken op 20 april

een rondgang. Ook worden de nieuwe konijnenhokken op deze dag geplaatst. Het reinigen met een hoge
druk spuit stuitte op bezwaren vanuit de gemeente, omdat er veel aarde en zand tussen de stenen uit geblazen
wordt en dat geeft veel troep. Kees heeft toen aangegeven dit te doen, maar Ton zegt dat er tot nu toe weinig
gedaan wordt. Henk zegt dat er toestemming was voor €2000, maar de konijnenhokken kosten € 2500.
De extra € 500 vindt de vergadering geen bezwaar.
Rijnhuizen: Melanie meldt dat de club Rijnhuizen een bijeenkomst heeft georganiseerd en zij zal na deze
bijeenkomst het resultaat melden. Bram geeft aan dat het plan voor Rijnhuizen, vermoedelijk dat van de
wethouders zal zijn.
Hildokropstraat: Oscar maakt een afspraak met Martijn Boersma en de bewoners van bewonersvereniging
Oud Jutphaas binnen een maand over de mogelijkheden. Oscar vindt dat de bewoners inspraak moeten
krijgen over bestemmingsplannen als die aangepast gaan worden. Er lopen nog contracten over de ruimten
boven de nieuwe garage, waar een behoorlijke horeca gevestigd kan worden, maar wil de eigenaar dat nog
wel? De bewoners zijn niet tegen een horeca, maar wel één die om 23.00 uur sluit. Ook zou een vergunning
voor detailhandel in de Hildokropstraat een rol moeten spelen.
Project betere buurten: Melanie verteld, dat een grote groep interviewers met name op de Sluijterslaan actief
zijn geweest. Het was leuk om dit te doen en veel bewoners zijn heel tevreden met hun omgeving. 10 mei is
er een bewonersavond in de Wenck met o.a. de resultaten van het onderzoek. Aanvang 19.30 uur.
Kunstmarkt: van de sponsoring door het wnw is € 250 vrijgemaakt voor een prijs van het mooiste jongeren
kunstwerk. Volgend jaar wordt er een fotowedstrijd gehouden waarbij een kunstwerk uit de wijk centraal
moet staan.
Er komt waarschijnlijk een “weekend van Jutphaas”. Wordt georganiseerd door Vendrig en Dongelmans.
Wordt een manifestatie van 3 dagen (vrijdag zaterdag en zondag). De Drakenboot races zullen dan ook plaats
vinden. Zaterdag zal er geoefend worden bij de Herenstraat en op zondag zullen de wedstrijden bij de
Lantaern plaats vinden. Dit is nog een concept, maar het gaat waarschijnlijk wel door. Ronald geeft aan dat
de Lantaern er vroeger geen interesse in had.
Kleedjesmarkt op koningsdag: Marcel heeft wat posters neergelegd. De markt is weer hetzelfde als vorig
jaar, van het Muntplein tot het Sluisje op de Nedereindseweg. De markt is bestemd voor niet commerciële
deelnemers. De organisatie zoekt nog wel naar vrijwilligers!
Met ingang van nu publiceert het wnw een nieuwe website, die door Cor bijgehouden wordt en daarvoor
vraagt hij info en content (informatie om op de website te plaatsen). De website heet wijkphase.nl. Het
vergader verslag wordt eerst als concept op de website gepubliceerd en na de vergadering definitief. Vol
trots wordt door Marcel de nieuwe wijkkrant gepresenteerd. De bedoeling is dat hij 3x en misschien 4x per
jaar verschijnt. De oplage nu is 3000 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in heel Jutphaas/Wijkersloot.
Grieta Felix is mede schrijfster van de krant en Cor en Marcel doen de redactie ook. De krant heeft geen
advertenties, daarom mag hij in iedere brievenbus en zijn de ja- nee stickers hierop niet van toepassing.
Iedereen wordt uitgenodigd, als hij of zij een stukje wil schrijven voor de krant dit vooral te doen.
Voor de krant is geen budget aangevraagd. Marcel heeft een ruwe begroting gemaakt, de kosten zijn
ongeveer € 2400. Tevens zijn er kosten gemaakt voor de website. Donderdag a.s. ligt de krant in de bus.
Peter geeft aan, dat als er op de website van Vreeswijk een nieuwtje is, dit op de website zichtbaar gemaakt
wordt. Carel G vraagt of de woningbouw verenigingen ook de krant ontvangen? Als hun postadres in JWS
ligt wel, maar er zullen ook kranten in de buurthuizen neergelegd worden.
6. Rondvraag
Oscar vraagt wie er onderscheid maakt tussen krant en website. Dat doet de redactie.
Wim stopt met het lidmaatschap van de vergadering, hetgeen hij jammer vindt, want hij vindt de
samenstelling van de vergadering de sterkste sinds jaren.
Sandrina vindt de hoek bij de flat en de laagbouw waar de lantaarnpaal weggehaald is te donker. Melanie zal
dit meenemen. Verder vraagt zij naar de plek voor de ondergrondse vuilcontainers. Deze vraag is door de
interviewers meegenomen.
Carel G zegt dat ze na 35 jaar als nieuwegeinse vereniging een bericht naar de Molenkruier gestuurd hebben
dat er een expositie gehouden wordt. Ze kregen als antwoord, dat dit niet gepubliceerd wordt, omdat ze nu in
IJsselstein gehuisvest zijn. Noodgedwongen notabene!!
Ab vraagt of er al iets bekend is over het water vrij maken van het Hessepark. Oscar antwoordt, dat dit
afgestemd wordt met de groengroep. Melanie weet dit ook niet.
Ton zegt dat we binnen de vergadering met een vaste groep mensen zitten, maar hij mist de woningbouw
corporaties. Er is afgesproken dat deze op afroep uitgenodigd worden. Ton blijft bij zijn mening dat ze bij de
vergadering zouden moeten zijn.
Henk heeft Frans Beuger van Lister gesproken en hij wil begin september een buurtfeest in de Wenck
organiseren.

Vergaderdata 2016 in de Wenck: 17 mei, 28 juni, 13 september, 25 oktober en 20 december

