Verslag wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot 31-01-2017
De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
Babs v. Veenendaal - Sluyterslaan, * Bep v. Kouwen - bestuurslid,
Bram v. Assema - Vredebestlaan, Carel Bloemsma - verkeerscommissie,
* Carel de Graaf - bewoner, * Co Blankenstein - bewoner, * Cor vh Land - bestuurslid, Grieta Felixredactie, * Han Trouwee - secretaris, * Henk Vonk - penningmeester, * Liesbeth Reincke - Sluyterslaan,
* Marcel Siermann - voorzitter, Maarten Koek – Kruyderlaan, Mea Schoenmaker - Gestellaan, * Oscar
Brinkhof - bestuurslid, Paul Nijenhuis - Nijpels, Ronald Achterbergh - Wenckebach, * Sandrina Leeman
- bestuurslid, * Ton Bonouvrie - Wenckebach,
* Diederik Dekker – beheer gem., * Gert v. Jaarsveld - wijkagent, * Melanie Gitz - wijkcoördinator
* Peter Snoeren - Wijkwethouder, * Ton de Mol – raadslid, Werner Schmitz - Mitros
1. Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering heet iedereen welkom in het nieuwe jaar.
2. Voordracht Handhaving
Gegeven door David, de afdeling handhaving bestaat uit 18 medewerkers, waarvan er 17 Boa’s zijn en
1 voor toezicht. Nieuwegein heeft een grotere groep handhavers dan Houten en IJsselstein. Sinds 2007
bestaat het pakket uit: kleine zaken van de politie, het rijden door rood, fietsen zonder licht, drank, horeca,
parkeerbeleid, huisvesting, afvalbeleid, voertuigen (wrakken), openbare orde, terrassen, overlast honden,
evenementen, controles markten en verkeersregelaars.
Cor vraagt naar de werktijden. Die zijn van 7.30 tot 18.00 uur. Ton vraagt naar de intencivisering van
controle vuil. David geeft aan dat; als de dader achterhaald kan worden er dan een boete volgt van
€ 120 tot € 300. Het opruimen gebeurt door de RMN. Cor merkt op dat er veel vuil naast de containers
gedropt wordt. Sommige bakken werken met een perssysteem, die nog wel eens weigert. Dat wordt direct
doorgegeven aan het RMN. Verdere meldingen van vuil via: 14030. Op de vraag of alle handhavers in
Nieuwegein wonen geeft David aan dat, dat slechts 75 % is. Omdat de handhavers, als men weet waar ze
wonen daar last van kunnen hebben.
3. Verslag van 20-12-2016
Onder punt 4: Of er regels bestaan voor het aanbrengen van een buiten alarm. Daar zijn geen regels voor.
Onder punt 6: waarin staat dat Melanie de resultaten van de plekken waarvan de bewoners aangegeven
hebben waar bewoning mogelijk is zij dat in kaart zou brengen. Dat gaat de afd. domeinen op zich nemen.
Onder punt 6: de lekkage aan de rechter zijde van de rotonde Sluijterslaan/Richterslaan. Dat is niet meer.
Melanie zal het met Carel B nog een keer gaan bekijken.
4. Beheerszaken door Diederik Dekker/ Politiezaken Gert van Jaarsveld
Diederik meldt dat de schades aan de Mendes da Costalaan gerepareerd zijn. De laan staat dit jaar op de
planning voor een nieuwe slijtlaag. Carel G zegt, dat de slingerweg langs het Nijpels erg slecht is, Diederik
gaat dat bekijken. Bij Henk ter hoogte van nr. 50 is de Mendes da Costalaan erg verzakt. Melanie heeft een
verslag gemaakt van de wijkschouw, maar zal dit eerst met Carel B doornemen. Daarna krijgt het wnw dit.
De dode boompjes in het Hessepark, worden dit voorjaar vervangen. Oscar zal aan het parkbeheer vragen
wat er met de dode boom moet gebeuren. Hij is samen met Diederik bezig met fietsen rekken in het park en
de hekken achter de doelen. Melanie adviseert de hekken i.o.m. de bewoners te doen. Verder meldt Diederik
dat er gewerkt wordt aan de entree van het Wenckebach. De tank van de BP is goed gekeurd, dus de straat
wordt weer herstelt. Marcel vraagt naar het groenplan, zoals Kees dat ieder jaar gaf, Diederik komt hier op
terug. Carel G merkt op dat er langs de hekjes overgestoken wordt bij de kruising Noordstedeweg/schoolpad.
Marcel pleit voor een blauwe oversteek.
Oscar zegt dat er een prullenbak in het Hessepark is opgeblazen. Deze heeft de gemeente al vervangen.
Verder vraagt hij wat er gedaan wordt aan graffiti. De gemeente maakt alleen schoon als er kwetsende
teksten op staan. Peter zegt wel dat de gemeente € 350.000 beschikbaar gesteld heeft om graffiti te
verwijderen. Er liggen autobanden in het park! Dat moet formeel gemeld worden.
5. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Henk heeft een kerstgroet op 22 dec. 2016 van de gemeente ontvangen voor de inzet van het wnw over het
afgelopen jaar.

Op 24 januari, was er een inloopavond over de toekomstige woningbouw in Nieuwegein in het Cals. Rond
19.00 uur was het erg druk. Men kon vragen stellen en met stickers aangeven waar men dacht eventuele
woningbouw te realiseren. Melanie geeft aan de enquête in te vulle. Dat kan tot 5 februari.
Onder www. ik ben nieuwegein/woningbouw.
Voor de HN locatie heeft de firma Blauwhoed een plan neergelegd, in de vorm van een 13 hoge flat met een
ondergrondse parkeergarage. De bouw zou dan eind 2018 beginnen.
Het nieuwe afvalbeleid stond 18 januari in de Molenkruier. De nieuwe zakken voor het plastic zijn al
verkrijgbaar bij de supermarkt. Hierin mogen ook melk- en frisdrankpakken en blikjes gedaan worden.
Vanaf half februari begint de gemeente met de voorlichting hoe er afval gescheiden moet worden.
Carel G geeft aan dat er nu al 30 containers in de straat staan en vraagt zich af hoe dat moet als er iedere
week afval opgehaald wordt? Peter geeft aan dat er nog aan een logistieke oplossing voor komt. Er wordt nu
gewerkt aan een informatieplan.
De kleding- en de speelgoedbank wordt voor de komend 5 jaar gehuisvest in het Altrecht gebouw. Oscar
zegt dat de kledingbank de uitnodiging aan de bewoners hierover gestuurd heeft en hij vindt, dat de
gemeente dat had moeten doen. Oscar zegt dat de gemeente ons op de hoogte moet houden. Hierdoor
ontstaat er onrust en eventueel parkeeroverlast. Er bestaat gevaar dat de bezoekers van de moskee ook
gebruik zullen maken van het parkeerterrein van het plein voor Altrecht. Hij vindt dat de gemeente de
bewoners moet informeren!! Melanie en Kiek zijn wel op 15 februari van 19.15 tot 20.30 op deze avond in
de Beatrixschool aanwezig. Co waarschuwt voor de huurlengte van het gebouw. Het kan anders veel geld
gaan kosten om de huurders er weer uit te krijgen!
De Kunstmarkt heeft een subsidie aanvraag gedaan va €500,-. De vergadering gaat akkoord.
Kramerslaan daar is een nieuwjaarsreceptie geweest waarover de vergadering geen goedkeuring gegeven
had. Henk biedt zijn excuses aan omdat hij vergeten was dit aan de vergadering te vragen en heeft € 200,overgemaakt. De vergadering gaat alsnog akkoord.
Bestemmingsplan: Marcel geeft aan dat hier voor de wijk aan gewerkt wordt. Het voorontwerp komt 9
februari in de raad, daarna kan er op gereageerd worden. Medio maart 2018 zal het definitieve besluit
genomen worden. Er staan plekken in, waar eventueel woningbouw kan komen o.a. de Herenstraat.
Dat zou dan een combinatie van woon en werk zijn met b.v. bedrijven onder en er boven appartementen.
Peter geeft aan, dat er in de toekomst geen bestemmingsplan meer zal zijn, maar een omgevingsplan
waarbinnen dan de bestemming gewijzigd kan worden. Maar wettelijk kan dat nog niet.
Nettorama mag blijven maar mag alleen inpandig uitbreiden en niet zoals de Plus op Nedereind die langzaam
aan het uitbreiden is. Dat is ook met de Kouwenhof zo, waar de Lidl het hele pand gekocht heeft, waardoor
de kapper moet verdwijnen. De winkeliers maken zich daarover zorgen, maar de gemeente kan hier niets
tegen doen, omdat er vrij ondernemerschap bestaat.
Co zegt dat de trend is, dat er toch veel meer diversiteit ontstaat. Je een kentering komen.
Bep geeft aan dat de Nieuwegein Award gehouden wordt op 18 februari: in Merwestein.
Ook dit jaar wordt er weer een kleedjesmarkt georganiseerd. Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht.
6. Rondvraag
Henk meldt dat Ab Rem de vergaderingen niet meer zal bijwonen. Hij is 85 jaar geworden. Wim van
Baarssen komt weer terug namens de partij: Ieders Belang.
Ton zegt dat de ledverlichting bij het Makado nog niet optimaal werkt.
Carel G exposeert in het buurtplein Zuid.
Co is er volgende vergadering niet.
Peter vertelt, dat er een informatie avond geweest is over het water van de Hollanse IJssel, die tot Gouda
onderhanden genomen wordt i.v.m. betere doorstroming. Hij geeft aan dat de gemeente hierbij 3 verzoeken
heeft ingediend: verbeteren van het Sluisje bij de Henkel. Maalvaardig maken van de windmolen.
Ter hoogte van het waterkwartier een aanleg steiger voor plezierboten.
Sandrina zegt dat de oversteek naar City bij de Boogstede erg slecht is door de vele palen die er staan. Dit is
om te voorkomen dat de auto’s daar keren. De 3 laat en losplekken zijn nu betaalde plaatsen. Bij de gokhal
staat een grote bloembak die het zicht op de oversteek ontneemt!
Sandrina is nog steeds bezig met de afhandeling van Mitros aan de flats. De wateroverlast en de tocht in de
rode flat is nog steeds niet opgelost!
Bep was bezig met een ander bedrijf voor de baskets, maar dat was voor hun niet haalbaar. Het bedrijf van
vorig jaar, waar we niet tevreden over zijn, heeft aangeboden nu hanggeraniums in de baskets te plaatsen,
mits er daardoor geen borden onzichtbaar worden. De vergadering zegt dat ze het voordeel van de twijfel
krijgen. Bep gaat wel 6 weken na plaatsing een rondje langs de baskets met de firma maken.
Han vraagt naar de sloop van buurthuis Kerkveld, dat wordt pas medio 2018/2019.

7. Suiting en volgende vergadering 14 maart
Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
Volgende vergaderingen: 14 mrt, 18 april, 23 mei, 4 juli, 19 sept, 7 nov en 19 dec.

