Verslag wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot 13-9-2016
De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
*Ab Rem - Hesselaan, * Arjo – v. Dijk – verkeerscom., 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, * Oscar Brinkhof
- Oud Jutphaas, * Paul Nijenhuis - Nijpels, Ronald Achterbergh - Wenckebach,
Sandrina Leeman - Sluyterslaan, * Shirley Smits - verkeer en ondernemer, * Ton Bonouvrie - Wenckebach,
Gert v. Jaarsveld - wijkagent, Farlie Moenné - afd. beheer gem,
* Melanie Gitz - wijkmanager, Mirte v.d. Gugten - Mitros, Peter Snoeren - Wijkwethouder,
1. Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering heet iedereen welkom na de vakantie en is blij met de twee nieuwe leden voor de
verkeerscommissie.
2. Verslag van 28-6-2016
Geen op- of aanmerkingen.
3. Voorstellen twee nieuwe leden Verkeerscommissie
Shirley Smits woont al heel lang in de Stormerdijkstraat, staat met haar kraam op het Makado en vindt het
sociale leven heel belangrijk.
Ik ben Arjo van Dijk woon al zo'n 24 jaar in deze wijk in Nieuwegein en ben getrouwd. Verder heb ik
ongeveer 15 jaar ervaring in het houden van toezicht en het handhaven van verkeersregels en
parkeerverordeningen en de overige gemeentelijke verordeningen. Ik deed dit werk op detacheringbasis
voor grote en kleine gemeenten. En in die kleine gemeente had ik via een netwerk contact met andere
gemeente ambtenaren oa de verkeersspecialist. Ik heb ook nog gezegd dat ik mee heb gedaan met twee
wijkschouwen en kan daar dus over meepraten! Verder heb ik gezegd dat me bezig hield naast het verkeer
met het fout aanbieden van afval (dumpen). Dit is het kort samengevat wat ik bedoeld heb niet meer en niet
minder!
De verkeerscommissie bestaat daardoor weer uit 3 personen
4. Beheerszaken door Farlie Moenné / Politiezaken Gert van Jaarsveld
Door het krappe gemeente budget wordt het groen maar 1x per jaar onderhouden, echter door de actie van
“schone stad” vorig jaar is er meer aandacht aan besteed.
Ton merkt op dat er een cultuur heerst van “dat zit niet in mijn taken pakket” onder de aannemer. Even iets
meer doen gebeurd dan niet. Farlie neemt deze opmerking mee, maar geeft nog wel aan dat de aannemer het
werk moet doen met een zeer krap budget.
Farlie geeft wel aan om 14030 te bellen bij klachten of opmerkingen over groen (of grijs), zodat de klachten
gebundeld kunnen worden. Ab vraagt wat er met de meldingen wordt gedaan. Gedacht wordt om het wnw
een jaarlijkse update te geven welke klachten er het meest gedaan worden over een bepaald item, bijv.
hondenpoep of kapotte trottoirs.
Hondenpoep is al eerder behandeld en ook daar werd aangegeven, dat men alleen kan bekeuren bij het
betrappen op heterdaad. Arjo merkt op dat als je van de burger de klacht krijgt, dan moet je ook in burger
controleren en er de capaciteit voor hebben of maken. Helaas moet een BOA ambtenaar in uniform lopen.
Han vraagt of de brandgang achter de flats van de Sluyterslaan ook 1x per jaar op de planning staan om
overtollig onkruid weg te halen? Farlie kan dat niet beantwoorden.
Carel G vraagt voor wie het onderhoud van het plein bij het Kerkveld is? Met name op het middelstuk waar
ook het speelpleintje ligt ziet het er niet uit. Farlie zegt dat dat voor de gemeente is en voor het Kerkveld de
frequentie van het onderhoud gelijk is aan de rest van het groen.
Gert is er niet, dus van politiezijde geen nieuws.
5. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Nieuwe invulling werkzaamheden wijkmanager (Melanie): Melanie gaat zich volledig richten op onze
wijk en het industriële gedeelte daarvan. Krijgt een veel grotere coördinerende rol, ook in de sociale

aspecten. Daar is ook een nieuwe naam aan gekoppeld n.l. wijkcoördinator. De vergadering is blij dat
Melanie bij Jutphaas Wijkersloot betrokken blijft.
Verkeerscommissie: Carel B meldt dat er een eerste bijeenkomst met de nieuwe leden is geweest waarbij
Peter Snoeren ook aanwezig was. Arjo gaat zich bezig houden met de ‘smilies’ (snelheid meetapparatuur)
tussen de drempels. Die staan nu tussen twee drempels. De gemeente heeft de VC gevraagd mee te denken
naar een andere plaats. Liesbeth vraagt naar de draden op de weg van de Hildo Kropstraat. Dat is om
tellingen te doen. Carel B meldt een aandachtspunt, namelijk het harde rijden op de Richterslaan en Carel G
geeft aan om de zebra’s mee te nemen i.v.m. de slechte verlichting ervan. Ton meldt dat de knipperlichtjes
bij de zebra’s bij het Makado te wensen overlaat. Ze branden te pas en te onpas. Marcel geeft de suggestie
om de oversteek bij de Schakel en Beatrixschool over de Noordstedeweg blauw te maken, waarop Carel B
aangeeft dat er een echte zebra op de tekening stond maar die is nooit aangelegd. Carel G vraagt naar de
betekenis van een blauwe oversteek; dat is een waarschuwing, let op overstekende schoolkinderen!
Mea beaamt nogmaals wat de schooldirecteur in een eerdere vergadering al aangaf, dat de school alleen met
een project voor groep 8 bezig is geweest om voor een ‘zakelijk probleem’ een oplossing te verzinnen
waarbij de oversteek van de Noordstedeweg als onderwerp is gebruikt. De politiek heeft dit later
overgenomen om de onveilige oversteek (weer) op de agenda te krijgen.
Dierenweide: vorige week een overleg gehad met de 3 dames die elkaar goed aanvullen. I.s.w. met de
kinderboerderij is besloten de dieren te laten dekken. Henk heeft een jongen over het hek zien klimmen die
de geit onder het konijnenhok heeft bevrijdt, want hij wist niet wie hij moest bellen. Er staat een
telefoonnummer op de ingang aan de zijkant, niet aan de straatkant.
Ton geeft aan dat er verschrikkelijk veel zwerfvuil rond de dierenweide ligt. Farlie adviseert een extra
prullenbak te ‘adopteren’ maar dat zou raar zijn immers worden er al 2 bakken geleegd en dan zou de derde
die er tussen staat niet gedaan worden? Farlie gaat kijken of er grotere bakken geplaatst kunnen worden.
Marcel vraagt Melanie dit met een eventuele schouw mee te nemen, waarop Carel G aangeeft dat er ook
weinig hondenpoep bakken in de wijk staan.
Wijkphase 2 en weekend van Juthaas ( Marcel): de wijkkrant is een succes, verder meldt hij het uitkomen
van de nieuwe WijkPhase waarschijnlijk medio februari volgend jaar zal plaatsvinden.
Het ‘Weekend van Jutphaas’ begon met regen. Desondanks heerste er wel een gezellige sfeer. Leukere
kramen en ook voor de (kleine) kinderen genoeg te doen. Zaterdag was het bezellig druk op de markt. Carel
G vond de drakenbootrace op zondag heel leuk om te zien. Melanie zei (gekscherend) dat ze volgend jaar
een bemanning wil organiseren waarop Marcel zei dan wel op de trommel te willen slaan. Marcel geeft aan
om te kijken hoe het volgend jaar gaat lopen met onze sponsoring het is tenslotte grotendeels een
commercieel festijn.
Project betere buurten Sluyterslaan (Melanie): De bijeenkomst van 7 september is uitgesteld naar
19 september in de Moskee om 19.30 uur. Ab zegt dat hij geen uitnodiging heeft ontvangen voor de eerste
bijeenkomst “Betere Buurten” en dat is volgens Oscar terecht, want pas in de laatste vergadering is geopperd
om vanaf de Sluyterslaan een verbinding naar het Hessepark te maken. Het Hessepark blijft een
verantwoording van de buurtvereniging Oud-Jutphaas en staat los van de Sluyterslaan. De Betere Buurten
zijn gestart met de Sluyterslaan en niet met de Hesselaan.
Eindejaars/Kerst activiteiten in de Wenck (Bep): Bep is ook gastvrouw van de Wenck en is al bezig met
het regelen van o.a. de aankleding van de dierenweide met een levende Kerststal. Zij voert overleg met
Melanie en Frans beheerder van de Wenck. Marcel adviseert ook de ondernemers van het Makado te
betrekken
6. Rondvraag
Marcel meldt dat a.s. donderdag de eerste paal geslagen wordt voor de van Reeshof tussen 16.00 - en 18.00
uur.
Henk heeft nog een rekening ontvangen voor het huren van een springkussen voor de van Ornsteinlaan
tijdens de buurt-bbq. Henk heeft vergeten het nieuwe aanvraagformulier te sturen voor de bbq. Die bbq is
gehouden op 28-7-2016. Kosten waren € 181,50. De vergadering heeft clementie met Henk en gaat akkoord.
Ton geeft aan om het in de WijkPhase te vermelden. Op de website WijkPhase.nl is het aanvraagformulier
ook te vinden.
Oscar meldt dat het zelfbeheer van het Hessepark formeel is. Het onderhoud van het groen heeft bij de eerste
keer snoeien, zoveel afval op geleverd dat zij dit moesten verdelen over een aantal groencontainers van de
bewoners. Bijhouden valt erg mee. De vergadering spreekt z’n respect hierover uit. Oscar is benaderd door
het Oranje Fonds om een bestemming te zoeken voor hun gift van € 3000,- . De vereniging wil dit besteden
aan fietsenrekken in het park. De officiële uitreiking van de cheque zal nog gepland moeten worden en dat is
lastig want het Oranje Fonds kan ’s avonds niet.

Bep meldt dat er veel huizen te koop staan (of stonden) in de Kramerslaan en gelukkig komen daar veel
jonge gezinnen op af waardoor er nu al 17 kinderen in de straat wonen. Bep heeft de nieuwe bewoners
benaderd en deze vinden de activiteiten in de straat (zomer straat bbq en Nieuwjaars borrel) erg leuk.
Carel B zegt dat monumentendag een grandioos succes is geweest. Marcel vraagt een verslag hierover met
foto’s voor de website WijkPhase. Dat volgt spoedig.
Vergaderdata 2016 in de Wenck: 25 oktober en 20 december

