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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 - bewoner,  * Co Blankenstein - bewoner,  * Cor vh Land - bewoner,  Grieta Felix- redactie,  

* Han Trouwee - secretaris, * Henk Vonk - penningmeester,   Liesbeth Reincke - Sluyterslaan, 

* Marcel Siermann - voorzitter, *  Mea Schoenmaker - Gestellaan,   Michel de Jong - Kruyderlaan,   Oscar 

Brinkhof - Oud Jutphaas,    Paul Nijenhuis - Nijpels,   Ronald  Achterbergh - Wenckebach,    

Sandrina Leeman - Sluyterslaan, * Ton  Bonouvrie - Wenckebach,    

 

* Gert v. Jaarsveld - wijkagent,   Kees de Bruin - afd. beheer gem,  Marieke Schouten - groen links,   

* Melanie Gitz -  wijkmanager,  * Mirte v.d. Gugten - Mitros,  * Peter Snoeren - Wijkwethouder,    

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel  opent de vergadering en heet iedereen welkom en meldt een aantal afmeldingen.  

Marcel leest een mail voor van Pen.nl met de mededeling om onze website bij te houden en bovendien 

hebben ze een faceboek pagina voor ons geopend. De pagina heet Jutphaas/Wijkersloot waarop iedereen wat 

kan zeggen, maar dat gaat buiten ons om. Wij zijn niet geïnformeerd en bovendien houden we zelf onze 

website bij. Carel oppert pen.nl door te linken naar onze website. Co geeft aan: bel ze op en nodig ze uit op 

de vergadering, maar Marcel heeft een direct mailcontact via mail met pen. 

Mea deelt mee dat Ingrid als directeur stopt bij de Schakel en wordt opgevolgd door juf Brit. Zij bedankt het 

wnw voor de fijne samenwerking. De vergadering geeft aan via Mea haar de groeten te doen.    

 

2. Verslag van 17-05-2016 

Co mist zijn naam onder de leden.  

 

3. Beheerszaken door Melanie/ Politiezaken Gert van Jaarsveld 

De laatste maanden is het redelijk rustig in de wijk. In juni is er slechts 1 poging tot inbraak geweest. De auto 

inbraken blijven een zorg en de pakkans is klein. Vooral Mercedessen blijven aantrekkelijke inbraakauto’s.  

Bep meldt dat er in de Kramerslaan te hard gereden wordt vanaf de Plus. Gert neemt actie. 

 

4.  Projecten wijkaanpak en stedelijk 

De dieren weide is t.o.v. 2 jaar geleden gegroeid. Er zijn 2 bokken geboren en er zijn weer konijnen. De 

vrijwilligers doen goed werk. 

Voor de subsidie aanvraag voor de Wenck is nog geen aanvraag formulier ingediend. Lister moet nog een  

begroting indienen. Bep neemt contact op met Frans van Lister. 

Met de bbq van de Kramerslaan van €330,- gaat de vergadering akkoord. 

Over de gebiedsontwikkeling van Rijnhuizen is op 27 juni een vergadering geweest. Peter meldt dat de 

gemeente het gebied Rijnhuizen, de naam gaat geven van  “woonwijk Rijnhuizen”. Verder zijn er ideeën 

geopperd om het kasteel te verkopen! 

Project betere buurten. Op 29 juni is er weer een bijeenkomst in de Wenck, om de omgeving Sluijterslaan 

toekomst bestendiger te maken. 

Over stad en veiligheid is een informatie avond geweest. Het was een brede avond die gold voor heel 

Nieuwegein. Waarbij voor Nieuwegein bredere thema’s gelden in het algemene veiligheidsplan dan voor de 

wijken. Deze zijn kleiner. Colinda meldt dat het fietspad parallel aan de trambaan bij de halte Wijkersloot  

erg donker is. Co herinnert zich dat de lantaarnpalen daar bewust weggehaald zijn, omdat het een pad 

bestempeld is als natuurpad. Toch is er veel vandalisme. De touwen van schommel worden doorgesneden en 

de vogelnest schommel wordt over zijn stellage gegooid. Melanie zal navraag doen.        

De gemeente heeft te vroeg de subsidie voor 2016 aan het wnw gegeven. Henk heeft dit bedrag vast gezet op 

de bankrekening.  

Hessenpark: na de werkzaamheden voor de wateroverlast staat er bijna geen water meer op het veld. Er is 

nog geen zicht op de opening. Ab vraagt of de verlichting langs de wandelpaden er dan ook komt? 

De 3 ondernemers die Jutphaas weer terug willen tillen naar de sfeer van vroeger voor het weekend van 19-

20 en 21 augustus vragen een subsidie van € 1500,- . Het drakenboot festival wordt hierin geïntegreerd. 

Voor het weekend is geen begroting ingediend, toch is de vergadering van mening om voor dit initiatief de 

subsidie toe te kennen en gaat akkoord met het bedrag. 



Nummer 2 van de Wijkphase verschijnt op 11augustus. Mochten er nog zaken zijn die in de krant moeten 

komen vraagt Marcel, dit te melden.  

 

5. Rondvraag     

Ab vraagt of het wnw voortaan verder gaat als Wijkphase. Marcel antwoordt dat dit juridisch en notarieel 

nogal veel problemen geeft. Het wnw blijft gewoon wnw Juthaas/Wijkersloot.    

Verder vraagt hij of het zou kunnen dat het wnw 10 jaar bestaat? Het wnw bestaan al langer, maar in 2006 

zijn we wel een stichting geworden.   

Mirte verteld dat ze eerder klaar wilden zijn met de renovatie van de flat aan de Slijterslaan. De aannemer is 

failliet gegaan en het werk is overgenomen. Daarna liepen de nog te verrichten werkzaamheden niet zo 

soepel. Daarom staan de containers er nog. Gelukkig zijn de portieken wel meegenomen. Hopelijk zijn we 

voor de vakanties klaar! 

 

Marcel sluit vergadering en wenst eenieder die nog op vakantie gaat, een prettige vakantie en nodigt iedereen 

uit voor een drankje. 

         

Vergaderdata 2016 in de Wenck:  13 september, 25 oktober en 20 december                                                             

 

                                                          

 

 


