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De leden waarbij een  *  voor hun naam staat waren aanwezig. 

 

* Bep v. Kouwen - bestuurslid, * Bram v. Assema - Vredebestlaan,   Carel 

Bloemsma - verkeerscommissie,  Carel de Graaf - bewoner, *  Co Blankenstein - 

bewoner,   Colinda vd Molen - bewoner, * Cor vh Land - bestuurslid,  Grieta Felix- redactie,   

* Han Trouwee - secretaris, * Henk Vonk - penningmeester,  * Jack Broeren – Hesselaan, * Liesbeth 

Reincke - Sluyterslaan,  Maarten Koek – Kruyderlaan,  * Marcel Siermann - voorzitter,   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 

 

Gasten: Rinze v.d. Veer en Marcel Petersen voor de Meander 

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel opent vergadering heet iedereen welkom en de heren Rinze en Marcel en meldt een aantal afwezigen.  

Ab Rem is aanwezig om een nieuw lid voor de Hesselaan te introduceren n.l. Jack Broeren, die zich zelf 

voorstelt. 

     

2.  Verslag van 14-03-2017 

Onder de rondvraag: geeft Ronald aan dat hij vooral problemen had met alweer een enquête. Hij verwacht 

van de gemeente om nu eens met een goed beleid te komen over het parkeren in de hele gemeente.   

Co geeft aan dat de gemeente het betaaldparkeren gewoon moet opheffen! 

  

3. Beheerszaken door Diederik Dekker/  Politiezaken Gert van Jaarsveld   

Diederik meldt, dat de oneffenheden in de Hildo Kropstraat er weer redelijk uitzien. Met uitzondering van 

een put bij de sportschool die aangepakt wordt. In de Mendes da Costalaan geeft Henk aan, dat de 

aansluitingen op de zijstraten nog steeds slecht zijn. Diederik zegt dat de laan voor dit jaar op de lijst staat 

voor onderhoud. Diederik geeft aan: dat ze bezig zijn met een aannemer te selecteren voor de betere buurten. 

Hierover zullen Oscar en Sandrina als gesprekpartners mee kunnen praten over het project betere buurten. 

Voor de Richterslaan ter hoogte van de bedrijven, dus net voor de AC Verhoefweg, worden voorbereidingen 

getroffen.      

Henk meldt dat door bewoner Bep vd Veer het snoeien van een boom geblokkeerd is. Ton zegt dat deze 

discussie al vele jaren plaats vindt. Het lijkt wel dat een bewoner kan bepalen of een boom waar hij/zij last 

van heeft gekapt kan worden! Melanie zegt dat er erg weinig bomen gekapt worden. 

Oscar vraagt aan Diederik hoe de status is van de hekjes voor het Hessepark. Diederik heeft een offerte naar 

Oscar gestuurd en hij hoopt dat het sportpark nog hekjes over heeft! Verder meldt Oscar dat de boom waar 

men iets voor zou verzinnen, omdat deze dood was, weer bloeit!!! Hij weet niet of we over dezelfde boom 

praten.   

 

4. De Meander 

Marcel Petersen en Rinze vd Veer geven aan dat de Meander voormalige gemeentehuis omgebouwd zal 

worden voor 250 sociale huurwoningen t.b.v. starters, statushouders en een groep met-begeleiding, die onder 

Lister valt. De woningcorporatie Portaal zal dit realiseren. Men hoopt dat dit een woongemeenschap wordt 

die met elkaar zal samenleven en verantwoording heeft voor hun leefomgeving. Daar dit gebouw een 

industriële omgeving heeft, zal ook met de bedrijven er omheen, overleg gepleegd worden voor voldoende 

draagvlak. Als eerste moet het bestemmingsplan aangepast worden, dan de ontwerpfase en daarna het 

definitieve plan. Men hoopt begin 2018 met de verbouw te starten en oplevering in 2019 kan plaatsvinden.   

De vergadering maakt zich zorgen over het toenemende verkeer mede door het project Rijnhuizen. Is het 

straks nog wel veilig en hoe lopen de verkeersstromen??    

 

5. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Samenwerking wijkplatform Centrum-Merwestein: samen met het wnw van het Centrum/Merwestein 

gaan we samenwerken over de komende nieuwbouw plannen die gezamenlijk op ons afkomen. Naar de Raad 

is daarom een brief gestuurd met de zorgpunten, die de gezamenlijke wnw’s hebben opgesteld. Deze brief 

staat op de website. 



Jeu de Boulesbaan: Marcel zegt dat de aannemer van de Van Reeshof  een jeu de boulesbaan voor de 

toekomstige bewoners heeft aangeboden. 

Ledverlichting zebrapaden: deze verlichting werkt niet als er niet op de buitenste gele tegels wordt 

gestaan. Melanie heeft dat doorgegeven aan de verkeersdeskundige. Oscar merkt op dat de verlichting een 

soort schijnveiligheid is. Het is nog steeds een zebrapad!  Ton merkt op dat de beide zebra’s te dicht bij 

elkaar liggen en stelt één brede zebra voor! Melanie stelt voor dit samen met hem en de verkeersdeskundige 

te gaan bekijken. Verder komt er op het Makado een nieuwe supermarkt: de firma Boons, die uit wil breiden, 

maar er is nog niets definitiefs. Ton de Mol zegt dat de winkelvisie zo is, dat er alleen inpandig verbouwd 

mag worden. De grond op het Makadocentrum is van de flateigenaar. Melanie blijft dit volgen en zal ons 

informeren. 

Verkeerscommissie: Marcel heeft gesproken met de verkeerscommissie (Carel B) en de wens van het 

bestuur kenbaar gemaakt om de verkeerscommissie op te heffen en deze te integreren in het bestuur. 

Avondvierdaagse:  Cor verwacht een deelname van ca. 2500 wandelaars. De start is 15 mei en op woensdag 

en donderdag lopen ze door de wijk.    

Financieel verslag: Henk neemt dit door met de vergadering en geeft aan dat er voor 2017 geen subsidie 

door de gemeente gegeven wordt. Ronald leest het verslag van de kascommissie voor en verzoekt de 

vergadering decharge te verlenen aan de penningmeester. De  vergadering gaat akkoord. Henk vraagt of  

Bram, Carel G en Ronald volgend jaar de kascontrole weer willen doen. 

Extra mededelingen: Marcel zegt dat op 27 april er weer een kleedjesmarkt is en vraagt nog vrijwilligers. 

Melanie meldt de komst van een buurttent op 19 april op de hoek Mendes da Costalaan/ Richterslaan, waarin 

bewoners geïnformeerd kunnen worden om hun woning veilig te houden. Van 19.00 uur tot 20.30 uur. 

Afgelopen woensdag zijn de kledingbank en de speelgoedbank geopend in het oude Altrecht gebouw. 

 

6. Rondvraag 
Bram gaat weer in gesprek met de moskee (Sirat) over het parkeren tijdens de Ramadan van 27 tot 24 juni. 

Hij zal proberen om op het terrein van de Nettomarkt te parkeren i.v.m. de nachtelijke overlast. 

Tijdens de clubdagen van Rijnhuizen op 31 mei zijn er weer gesprekken met de toekomstige buren om 18.00 

uur. Melanie en Oscar zullen daar ook bij aansluiten. 

Melanie zegt, dat er nogal wat bezwaren van andere wijkplatforms zijn over de pilot van de wijkmanager. 

Zij vraagt of er nog punten zijn die meegenomen moeten worden over de pilot. Marcel merkt op: laat het zo 

blijven als nu. 

Oscar meldt dat de bewoners vereniging Oud Jutphaas per 1 april is opgeheven. Voorheen was er veel animo 

door de plannen omtrent het Hessepark, maar dit is nu nihil. Achteraf krijgen we veel positieve reacties over 

zaken die gerealiseerd zijn, maar als er handjes nodig zijn is er niemand. Hij zal nu opereren vanuit het wnw. 

Er staat nog een restbedrag op hun oude rekening, die overgeheveld wordt naar het wnw.        

Bep meldt dat er in haar straat de Kramerslaan 7 huizen verkocht zijn aan jonge mensen. De oudere 

bewoners hebben gekozen voor de Van Reeshof.  Vraagt verder of er nog mensen tijd hebben een paar 

uurtjes te helpen op de kleedjesmarkt en te surveilleren op de dag.   

 

7.  Suiting en volgende vergadering 23 mei 

Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje. 

 

Volgende vergaderingen:  4 juli, 19 sept,  7 nov en 19 dec. 

 


