Verslag wnwjw 19-12-2017
De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
Babs van Veenendaal – Sluijterslaan, *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,
Douwe Visser - Vredebestlaan, * 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, Michel de Jong - Kruyderlaan, Patrice Nowal – Vredebestlaan,
* Diederik Dekker - beheer gem., * Gert v. Jaarsveld - wijkagent, * Marleen van Velzen – wijkagent,
* Melanie Gitz - wijkcoördinator, Peter Snoeren - Wijkwethouder, Ton de Mol - raadslid,
Werner Schmitz - Mitros, * Nijnke Joustra - MOvaktor
1. Opening en mededelingen
Henk opent vergadering en meldt dat Marcel wat later komt en heet iedereen welkom.
2. Verslag van 7-11-2017
Geen- op of aanmerkingen.
3. Politiezaken Gert en Marleen
Gert zegt dat het de laatste keer is dat Marleen erbij is, zij zal zich vertegenwoordigen bij het wnw van
Blokhoeve. Blokhoeve behoort ook tot hun gebied, maar vanwege het aantal vergaderingen die zij bijwonen,
gaan ze zich plitsen. Ze blijft wel wijkagent voor onze wijk. Gert geeft aan dat het, ondanks de donkere
dagen, redelijk rustig is in de wijk. Er zijn 4 woninginbraken geweest en 3 pogingen. De inbraken gebeuren
vooral aan de achterzijde van de huizen. Bij een inbraak in het Makado zijn 2 daders aangehouden.
Hij geeft nogmaals aan als men iets onregelmatigs ziet altijd bellen. De politie komt liever voor niets, dan dat
ze niet gewaarschuwd wordt.
In 2018 gaat de politie meer contact zoeken met de burgers. Wat verwacht de burger nu van de wijkagent?
In februari wordt hierover een middag in de Wenck georganiseerd. Het bericht hierover zal verspreid worden
via burgernet. Verder hoopt Gert dat de feestdagen rustig verlopen. Marleen vraagt na te denken over wat wij
willen van de wijkagent.
3. Beheerszaken door Diederik
Marja, toezichthouder voor het groen in onze wijk, geeft aan dat ze al 3 jaar opereert in de wijk met de firma
Scholman als de aannemer voor het groen. Iedere 4 weken wordt gecontroleerd of er zich niet meer dan 40%
onkruid in het groen bevindt, zo ja, dan wordt er gesnoeid. Zij verzamelt ook de verzoeken om te snoeien.
Ook wordt gezorgd dat de verharding op peil blijft. Al deze zaken zijn afhankelijk van de
weersomstandigheden. Bij verkeersgevaarlijke situaties wordt er eerder gesnoeid.
Oscar vraagt naar de kap van de bomen langs de Herenstraat. Dat zijn zieke Essen!
Cor vraagt of er ook geschouwd wordt op zwerfvuil? Dat wordt gedaan maar typisch afval dat door de
bewoners achter gelaten wordt, daarvan hoopt Marja dat deze bewoners alsnog hun eigen afval opruimen.
Diederik meldt dat het onderhoud aan het asfalt start in febr/maart. Hierover zal Diederik een tekening
meenemen of op de site zetten. Marcel vraagt of het digitaal aangegeven kan worden als er straten afgezet
worden.
Diederik laat een tekening rondgaan over de zebra bij de Plus. De vergadering is niet gelukkig met de
voorlopige opzet. Melanie zal hierover een verkeersdeskundige uitnodigen. De winkeliers weten ook nog
niets.
Diederik vraagt of er nog een wijkschouw gehouden wordt. Marcel stelt voor om dit in het voorjaar
(maart/april) te doen. Diederik meldt verder dat de zebra verlichting op de Sluijterslaan vrijdag geactiveerd
wordt.
Verder is er tegen de gevel van de flat aan de Hildokropstraat een constructie gemaakt voor plantgroei!
Op 10 mei is er een bijeenkomst geweest met de kinderen in de wijk over wat voor speeltoestellen ze in de
speeltuinen willen. Bij deze bijeenkomst hebben een aantal leveranciers hun toestellen laten zien.
Bram vraagt hoe het staat met de balken in het Hessepark en de paaltjes voor de fietsers? Dit wordt weer
opgepakt en komt terug op de volgende vergadering.
Carel G vraagt of bij de nieuwe asfaltering ook de ingangs stukken van de zijstraten meegenomen worden?

Diederik zegt: meldt dit ook aan 14030. Verder vraagt Carel waarom er niet op de fietspaden gestrooid was,
met name de rotonde van de Sluijterslaan/Richterslaan?
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Verbouwing Makadocentrum: dat is weer open. De parkeerplaats aan achterkant van het centrum wordt
door bezoekers van CityPlaza gebruikt. Suggestie is: maak daar een blauwe zone van!
Pand Hildo Kropstraat 18a: Melanie meldt dat daar een vergunning voor is aangevraagd, die nog
onderzocht wordt.
Jukoterrein: er is een informatie avond op 4 december in de Lantaern gehouden met Mitros en de gemeente.
Oscar zegt dat de betrokkenheid erg groot was. De buurtvisie van 2014 was een leidraad. Er is een
bewonersgroep opgericht, die samen met Mitros en architecten in een aantal seccies over de situatie daar een
plan opstellen. De informatie hierover komt op de site van Mitros met een link naar het wnw.
Brug Vredebestlaan: op 9 november heeft Douwe ingesproken bij de commissie ROM en aangegeven dat
de z.g Langelaanse brug beter achter de Meentwal gebouwd kan worden. Er zijn veel positieve signalen
gehoord over dit alternatief.
Oppervlakte water in de wijk: Marcel is naar de bijeenkomst geweest hierover. De opkomst was erg laag,
bovendien heeft de wijk weinig overlast. Wel ligt er veel kroos in het water, maar dat is lastig te beheersen.
Er wordt ook veel brood gedumpt, vooral het Nijels. In het voorjaar komt er een wateractieplan.
Brief gezamelijke wijknetwerken: Marcel heeft een bespreking gehad met de andere wnw’s. Hoe wordt het
verkeer door de wijk geleid, ook het verkeer wat van de andere wijken door onze wijk gaat. Als Batau-noord
ontwikkeld wordt is de Noordstedeweg te krap, dit verkeer moet gaan via de Zuidstedeweg. Echter bij de
ontwikkeling van Noord heeft men het fietsverkeer over het hoofd gezien, dit wordt nog onderzocht.
Hondenbeleid: Henk is op 28 nov. naar deze bijeenkomst geweest, waarbij 5 gemeente mensen en 3 van het
wnw.aanwezig waren. Over het hondenbeleid is een enquête geweest, die Henk nog niet heeft ontvangen.
54% in deze enquête pleitte voor meer handhaving! Er komt nog een vervolgavond.
Kerstbrunch: voor de bewoners van de Wenck, daarvoor is een bijdrage gevraagd van € 100,- . De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Buurtbus: er is een nieuw buurtbusje aangeschaft i.s.m. MOvaktor om de eenzaamheid van de ouderen in de
wijk te verlichten. Hiervoor is van het wnw een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 200,-.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Subsidie: de gemeente heeft de jaarlijkse subsidie aan het wnw geweigerd, omdat het kassaldo te hoog is.
Rondvraag
Ton: meldt dat hij sinds een week of zes geen handhavers meer ziet?
Carel G: vraagt zich af of de handhavers gescreend worden en wordt er gecontroleerd wat ze wel en niet
doen! Melanie ziet het aan het aantal bekeuringen, omdat ze op dezelfde afdeling werkt.
Ronald: Heeft een brief ontvangen, dat zijn woning (flat Wenckebach) een cultuur historische waarde heeft?
Cor vraagt of de verlichte truckers dit jaar door Nieuwegein rijden? Nee, alleen in Zeist.
Mea heeft met de peuters van de Schakel en de Beatrix kerstliedjes gezongen in de Dichter. Dat was een
groot succes. De ruimte was helemaal gevuld met ouders, bejaarden en de kinderen. Dit wordt zeker
vervolgd in 2018.
Bram vraagt of Melanie nog iets gehoord is van de moskee. Melanie heeft samen met de burgemeester in
januari een afspraak gemaakt met het nieuwe bestuur van de moskee. Verder vraagt Bram naar de bomen
status van de moskee. Als de bomen ziek zijn worden ze vervangen, alleen is nog niet bekend waar ze komen
te staan, dit staat ook niet in een of ander contract met de moskee!
Bram: doet het BCN nog iets aan kerstverlichting voor het oude centrum (Herenstraat). Meestal is dat een
initiatief van de ondernemers.
Marcel sluit vergadering en memoreert, dat het een bewogen jaar was en is blij met de activiteiten van
Melanie en nodigt ieder uit voor een aangeklede borrel.
Volgende vergaderingen:

