Verslag wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot 20-12-2016
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,
Maarten Koek – Kruyderlaan, * Mea Schoenmaker - Gestellaan, * Oscar Brinkhof - Oud Jutphaas,
* Paul Nijenhuis - Nijpels, * Ronald Achterbergh - Wenckebach, Sandrina Leeman - Sluyterslaan,
Shirley Smits - verkeer en ondernemer, * Ton Bonouvrie - Wenckebach,
* Diederik Dekker – beheer gem., * Gert v. Jaarsveld - wijkagent, * Melanie Gitz - wijkcoördinator
* Peter Snoeren - Wijkwethouder, Werner Schmitz - Mitros
1. Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering heet iedereen welkom en oppert dat dit alweer de laatste vergadering is van het
jaar.
Marcel geeft aan de raadsvergadering bezocht te hebben van 19 dec, waarin het project betere buurten
besproken werd. Peter geeft aan dat de raad zich richtte op de uitvoering betere buurten en besloten is dit
medio 2017 uit te voeren.
Oscar haakt hierop in en meldt, dat hij bij de commissievergadering is geweest en hierin ging de discussie
tussen de politieke partijen en de wethouder over het rapport Merwestein en Sluijterslaan, waarin de illusie
gewekt werd, dat Merwestein er beter af kwam dan de Sluijterslaan. Peter antwoordt hierop dat Merwestein
in stukjes (kleine buurtjes) wordt gehakt, maar financieel zit er tussen beide buurten geen verschil. Peter was
vooral blij dat de discussie daarover ging, omdat het plannen zijn van de buurt en niet van de gemeente!!
2. Nieuwe bestuursleden
Voorstel 3 nieuwe bestuursleden, waarmee de vergadering akkoord gaat. Doordat het bestuur daarmee uit 7
personen bestaat is de volgende verdeling gemaakt. Marcel voorzitter, Henk penningmeester, Han secretaris,
Oscar Oud Juthaas en Rijnhuizen, Sandrina betere buurten, HN lokatie en Mitros, Cor website en
communicatie.
Ab vraagt naar vertegenwoordigers voor de verschillende buurten. Marcel geeft aan dat velen hun buurt al
vertegenwoordigen.
3. Verslag van 25-10-2016
Geen op - en aanmerkingen.
4. Beheerszaken door Melanie/ Politiezaken Gert van Jaarsveld
Gert zegt dat één inbraak per week nog meevalt voor de politie. Vele inbraken worden via de achterzijde van
de woningen gedaan. Hij heeft het al eerder aangegeven om de donkere paden achter de woningen via een
led lampje te verlichten. Afgelopen week zijn er 3 verdachten aangehouden.Ab vraagt of er regels bestaan
voor een buitenalarm? Melanie zal dit navragen.
Arjo heeft een verkeerscontrole gezien, hetgeen hij heel goed vindt, maar het moet wel herhaald worden!
Verder meldt hij dat er nogal wat afval van de flats aan het Nijpels plantsoen gegooid wordt. Gert antwoordt
vooral alert te blijven en te waarschuwen.
Diederik meldt geen bijzonderheden, maar er is geklaagd over hangjongeren op het speelveld van de
Beatrixschool en gaat dit nog inventariseren. De dode boom op het Hessepark blijft staan, maar er moet op
een ludieke manier vorm aan gegeven worden. Oscar is bezig met een boomkunstenaar. Verder zouden
medio november de dode boompjes in het Hessepark vervangen worden? Diederik komt hierop terug.
Marcel hoorde op de raadsvergadering, dat het groen anders behandeld gaat worden. Peter beaamt dat en
zegt dat de raad zich meer op beeldvorming gaat richten.
Carel G las in de krant over het mogelijk opheffen van PAUW bedrijven. Peter antwoordt dat de WSW (Wet
Sociale Werkvoorziening) bedrijven geen toekomst meer hebben en de gemeente de plicht heeft om WSWmedewrkers in dienst te nemen.
Ton vraagt naar een duidelijke inzamelingsplek voor het plastic. Deze week wordt het inzamelplan in de raad
besproken. Carel G vraagt of de afvalscheiding nog lang gaat duren? Peter geeft aan de mensen bewust te
maken hoe ze moeten scheiden. Daar is een traject voor afgesproken van februari/maart 2017 tot 2020.

Carel G zegt dat de vuilcontainers op plekken staan, waar ze eigenlijk niet kunnnen staan. Peter geeft aan dat
er in een aantal straten tegels geplaatst zijn waar ze moeten staan.
Ronald vindt het jammer dat de afvalkalender niet meer bezorgt wordt, maar van internet gehaald moet
worden. Daarom is men niet echt op de hoogte van de ophaaldagen.
6. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Bijeenkomst woningbouw midden Nieuwegein: Melanie is op deze bijeenkomst geweest en zegt dat
Nieuwegein behoefte heeft aan woningen voor jong en oud, grotere woningen en voor senioren. Maar dat is
veel ingewikkelder. Op deze bijeenkomst hebben bewoners aangegeven op welke plekken men dacht waar
dit nog mogelijk is. Melanie gaat de resultaten hiervan in kaart brengen. Ab merkt op: waarom niet
samenwerken met omliggende gemeenten? Peter zegt dat er al met 16 gemeenten samen gewerkt wordt!
Verkeerscommissie: de led verlichting van de zebra’s bij het Makado centrum zijn gerepareerd en de
lantaarnpalen zijn besteld.
De platanen bij de ingang van de flat van het Wenckebach zijn verwijderd en er komen nieuwe bomen.
De rotonde Sluijterslaan/Richterslaan lekt nog aan de rechterzijde. Melanie informeert hierover.
Morgen 21 december is er een verkeerswijkschouw vanaf 14.00 uur.
Mea vraagt om de oversteek Mendes da Costa/Richterslaan mee te nemen. Er gebeuren nogal veel
ongelukken.
Marcel vraagt waarom er een omleiding, aangegeven met X, door de wijk gevoerd wordt en niet eromheen,
vooral tijdens de kerstmarkt. Is onbekend!
Levende kerststal: Was een succes met honderden bezoekers, met sponsoring door de Jumbo en verder live
muziek met een zangeres. De kleurplaten heeft niet iedereen ontvangen. Mea vindt de samenwerking met
Lister een kwalijke zaak. Ze zeggen dingen toe die ze niet nakomen. Hierover volgt een gesprek!
Winkelvisie: De zienswijze hierover is samen met de bewoners gemaakt. Gesproken is over
verscheidenheid, de grootte, kraampjes bij de centra enz. Ook over Nettorama; maar dat is bijna historie
zolang zitten ze daar al.
HN lokatie: Staat al heel lang op de nominatie om bebouwd te worden. Door een aantal bewoners is veel
tegengas gegeven in de vorm van een protest. Oscar heeft met de schrijver van de protestbrief gesproken en
wij zijn aangehaakt bij het gebeuren met de gemeente.
Henk heeft gehoord dat Karwei er een etage op wil bouwen, maar dat zouden dan appartementen worden,
volgens Peter. Verder geeft hij aan dat het niet altijd mogelijk is oude gebouwen te behouden of er
nieuwbouw op te zetten.
14 december Nieuwegein fietst: Men wil het fietsen in Nieuwegein promoten met betere routes. Dat gaat
volgend jaar van start. Carel G geeft aan dat het fietsen over de hoge brug langs de Nedereindseplas naar
IJsselstein, zeer vreemd is voor iemand die hier niet mee bekend is. Je komt in een stuk bos waarin niets
aangegeven staat hoe nu verder! Peter vermoedt dat dit een z.g. 3 gemeenten punt is!
Subsidie gemeente: de aangevraagde subsidie bij de gemeente door Henk is terecht gewijgerd, omdat we
teveel eigen vermogen hebben. Volgend jaar hopen we het opnieuw aan te vragen!
7. Rondvraag
Henk geeft de gemeente een compliment over de bewoners commissies, die de gemeente aanhoort.
Peter meldt, dat het bestemmingsplan Jutphaas/Wijkersloot eind maart, begin april opnieuw gemaakt wordt.
Oscar vraagt hoe we hierop in kunnen haken. De eerste stap is het ontwerp en de vaststelling is pas begin
2018.
Ab vraagt naar het vroegere pand van Vernooij voor woningbouw en vraagt zich af hoe hoog het wordt.
Peter weet dit niet en is alleen bezig met het noordelijk deel, dat ze willen ontwikkelen als woon-werk
lokatie.
Bep heeft de dames van de dierenweide een kerstpresentje gegeven. Omdat Bep zoveel heeft gedaan met
haar man, heeft het bestuur ze een etentje aangeboden
8. Suiting en volgende vergadering 20 december
Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje en bedankt iedereen voor
zijn bijdrage afgelopen jaar en hoopt iedereen volgend jaar weer te zien.

Vergaderdata:
31 jan, 14 mrt, 18 april, 23 mei, 4 juli, 19 sept, 7 nov en 19 dec.
Bestuurs vergaderdata: 17 jan, 28 febr, 4 april, 9 mei, 20 juni, 5 sept, 24 okt en 5 dec.

