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

 

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

Bloemsma - bewoner, * 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 

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel opent vergadering heet iedereen welkom en meldt dat dit de laatste vergadering is voor de 

zomervakantie. Hij bedankt Bep voor de versnaperingen.  

     

2.  Verslag van 23-5-2017 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

3. Beheerszaken door Diederik Dekker/  Politiezaken Gert van Jaarsveld   

Diederik was er niet, dus geen beheerszaken.  

Gert heeft een collega meegenomen n.l. Marleen van Velzen, die samen met Gert als wijkagent gaat werken. 

Gert meldt dat er geen enkele wooninbraak was en het aantal auto inbraken valt mee. Verder is de politie 

teruggegaan naar een ploegensysteem en er worden ca.10 mensen gekoppeld aan dit gebied. 

Hoe staat het met de verkeersveiligheid? Dat hangt af van de oplettendheid van de verkeersdeelnemer. 

De Slijterslaan krijgt een Led signalering bij de zebra’s. Naar de Wenck en bij de vijver. 

Op diverse plekken worden camera’s aangebracht i.s.w. met het openbaar ministerie en vooral bij de  

AC Verhoefweg. 

    

4. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Zwanenburgstraat; daarover is gesproken met de heer Rodenburg en ons voorstel is, maak een drempel, 

zoals bij City op de Noordstedeweg. 

Verbouwing Makado; de nieuwe super Boons mag verbouwen, zoals te zien is in de nieuwe Wijkphase.   

Boons heeft een kontakt getekend voor 10 jaar. De schuine streepjes op de tekening zijn voor de fietsen.  

Ton vindt het een slechte zaak dat de ondernemer niet direct het pand heeft betrokken, maar eerst gaat 

verbouwen. 

Hildo Kropstraat; daar komt op de plek van Havanna een afhaal Wok resataurant, die tot 22.00 uur open 

mag blijven.  

Gebiedsontwikkeling City; op 19 juni is er een inspraakavond geweest over het bestemmingplan. De avond 

was goed bezocht. Alle reacties zijn binnen en volgt het ontwerpplan, daarna het definitieve 

bestemmingsplan. Dit na een inspraak van ca. 2 weken voor beide plannen. 

Als de torens op het Doorslag terrein voor City er komen, zal de wind op het plein beduidend afnemen. 

Marcel benadrukt dat er vooral gekeken moet worden naar de verkeersproblematiek die daardoor ontstaat.  

Carel vraagt naar het open gaan van de bruggen. Peter antwoordt dat dit een provinciezaak is. Hij zegt wel 

dat de spitstijden met half uur verlengt zijn.      

Brief wnw aan de gemeente; Zuilenstein heeft al antwoord gekregen, Marcel nog niet.  

Woningbouw programma 2030; geldt voor de hele stad. In Zuid, Midden en Noord zijn avonden 

georganiseerd voor plekken, waar nog woningbouw mogelijk is. De Raad heeft het woningbouw programma 

vastgesteld voor ca. 3000 woningen. Als groen daarvoor moet wijken gaat het niet door!   

Club Rijnhuizen; discussie over het parkeren, voorstel om op de bestaande terreinen parkeerplaatsen te 

delen. Fort Jutphaas en het kasteel publiekelijk te maken. Aanrijden naar Rijnhuizen via de noordkant, langs 

de begraafplaats en daar het terrein er tegenover gebruiken. Oscar stelt voor Oud Jutphaas met name de 

Herenstraat mee te nemen. Peter geeft aan dat de woonbestemming dubbel moet worden. Bijvoorbeeld 

begane grond horeca, bedrijf aan huis ( wel kijken wat voor bedrijf ) met daarboven woningen. De wijk gaat 

Rijnhuizen heten! 

 



Subsidie aanvraag; bbq Ornsteinlaan € 300,- . Bbq en Nieuwjaar Kramerslaan € 500,- . Drakenbootrace 

€ 1000,-  De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Marcel vraagt of iedereen de wijkkrant in de bus heeft gekregen? De meesten wel. 

  

5. Rondvraag 

Ton maakt een compliment aan Marcel voor de uitleg in de krant. 

Carel G heeft veel positieve reacties gekregen op de publicatie van zijn verhaal over het scheiden van afval, 

maar vond de folder niet duidelijk. Peter zegt, dat de folder aangeeft hoe de gemeente afval wil gaan 

scheiden. Verder staat er op de site van RMN waar en wat in welke containers en plasticzakken verzameld 

mag worden. 

Ronald vraagt naar de haken aan de palen voor de plastic zakken. Bep geeft aan dat zij met haar man diverse 

ringen heeft bevestigd als proef, verder is het aan de gemeente of daar vervolg aangegeven wordt.   

De basket zien er een stuk beter uit dan andere jaren. 

Bram meldt dat de Ramadan is afgelopen, maar dat de parkeerplaats van de kleding-en speelgoedbank 

bomvol stond.  Verder heeft hij het groen structuurplan ontvangen. Hierop staan niet de bomen, die staan 

vermeld op een aparte bomenlijst. De blijvende bomen moet een omtrek hebben van 90 cm op 1,40 m hoog.  

 

6.  Suiting en volgende vergadering 19 september 

Marcel sluit de vergadering en wenst iedereen een heerlijke zomer vakantie en nodigt iedereen uit voor een 

hapje en een drankje. 

 

Volgende vergaderingen:  7 nov en 19 dec. 

 


