Verslag wnwjw 30-1-2018
De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
Babs van Veenendaal - Sluijterslaan, * Bep van 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,
* Lieke Brouwer - bewoner, * Liesbeth Reincke - Sluyterslaan, Maarten Koek – Kruyderlaan,
* Marcel Siermann - voorzitter, Mea Schoenmaker - Gestellaan, Michel de Jong - Kruyderlaan,
* Oscar Brinkhof - bestuurslid, Patricia Nowak - bewoner, * Paul Nijenhuis - Nijpels,
* Ronald Achterbergh - Wenckebach, Sandrina Leeman - bestuurslid, * Ton Bonovrie Wenckebach,
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
Marcel opent de vergadering en meldt een 3-tal afwezigen
2. Verslag van 19-12-2017
Geen- op of aanmerkingen.
3. Politiezaken Gert en Marleen
Gert en Marleen komen wat later binnen en zeggen dat ze het nogal druk hebben. Wel geven zij aan
dat er op 9 februari van 16.00 tot 19.00 uur in de Wenck een bewoners middag georganiseerd wordt
met als thema: Wat willen en verwachten de burgers van de politie? Parkeerbeheer valt daar niet
onder. De politie gaat wel met de ordehandhavers de wijk in om te vragen wat de bewoners willen.
Verder melden zij nog 3 inbraakpogingen en ze hebben 2 daders opgepakt.
Ton vraagt of ze op het spoor zijn van een graffity spuiter. Hij of zij spuit overal 2 ogen op.
3. Beheerszaken door Diederik
Diederik was niet aanwezig
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Pand Hildo Kropstraat 18a: Melanie meldt dat de aanvraag is ingetrokken en het is niet bekend of
er nog een aanvraag gaat komen?
Jukoterrein: er is een informatie avond op 4 december in de Lantaern geweest. De tweede avond
op 16 januari ging over de te bebouwen omgeving. Samen met de bewoners, de architect en de
gemeente is er een kennismaking- en informatie bijeenkomst geweest, hoe het met het gebied zit.
Gesproken is er over het groen, de verkeersstromen en het parkeren. Ook over hoe de bestaande
woning meegenomen wordt met de inrichting van het gebied.
Moeten we de norm aanhouden van 1,5 parkeerplaats per bewoner? Parkeerplaats per bewoner of
een openbare? Volgende week is er weer een sessie, waarin de verkeersstromen aan de beurt komen
en hoe verder? Rekening houdend met andere bouwplannen in de Batau en Doorslag. Deze sessie
zal ook meer over de te bouwen gebouwen gaan.
Hoek Kruyderlaan/Hildokropstraat: daar moet eerst een elektriciteithuisje verplaatst worden,
Door het omleggen van heel wat kabels zal dit een half jaar duren. Marcel vraagt naar de slechte
stoep langs dat terrein. Duurt dat ook zo lang? Daar is Melanie nog mee bezig!
Hondenbeleid: Melanie heeft gevraagd naar de resultaten van de enquête, maar dat moet nog
geïnventariseerd worden. Half maart hoopt ze meer te weten.
Nieuwjaarswensen: ontvangen van Ton de Mol, Ab Rem en van de kunstmarkt.

Het Nijp: een huiskamer project in de eerste flat van het Nijpelsplantsoen. Bewoners en de
burgemeester hebben lopen klussen. Er moet nog wat stucwerk gedaan worden en ze hopen dan
over 2 weken te openen.
In de Molenkruier heeft over “Het Nijp”ook een stukje gestaan. Melanie is nog steeds bezig met
leefbaarheids gesprekken. Alleen voor het Nijpels.
Carel vraagt naar de activiteiten in het project: dat zijn o.a. taalproblemen,een naaiclubje en een
kinderklasje.
De bedoeling is dat er iemand aanwezig is, zodat de bewoners altijd langs kunnen komen.
Oversteek Nedereind: Melanie heeft een mail gestuurd aan de verkeerscommissie met het idee van
het wnw bestuur. Melanie en Oscar hebben 31-1-2018 een afspraak met een verkeersdeskundige.
Zebra Sluijterslaan: de oversteek bij de Wenck daarvan hebben Cor en Oscar de led verlichting
zien werken, echter de andere oversteek op de Sluijterslaan daarvan werkt het knipperlicht nog niet.
Carel geeft aan, dat de oversteek bij het Makado wel en niet brandt, hij vind dit gevaarlijk en het
zou beter zijn als ze dan helemaal niet zouden branden!
5. Rondvraag
Marcel: meldt dat de Oranje vereniging al bezig is met de kleedjesmarkt. Zij willen dat er wat
muziek op de markt komt in de vorm van een dweilorkest. Hij vraagt of iemand daar een idee over
heeft en of men iemand weet b.v. met een mobiele discotheek. Ton zegt: plaats een advertentie in de
Molenkruier!
Liesbeth: de route naar de nieuwe supermarkt Boon’s is voor scootmobielen niet te doen is en
vraagt of de route langs de BP ook meegenomen kan worden. Hetzelfde geldt voor de route naar de
Nettomarkt!
Bram: meldt dat er een inloopavond van 17.00 tot 19.00 uur op de Marconibaan 35 is over
Rhijnhuizen. Peter voegt daar aan toe dat de gemeente de mogelijkheid heeft om de openbare
ruimten rond de bedrijven tot woongebied te maken.
Bram geeft verder aan dat volgende week 8 febr. om ca 20.00 uur in de raadzaal, het
bestemmingsplan Jutphaas/Wijkersloot en het project betere buurten in de raad besproken worden.
Peter zegt dat de Zuidstedeweg tot de Kruyderlaan hier uitgehaald worden.
Bram vraagt naar de bomen bij de moskee. Dat gesprek hierover is verplaatst naar februari.
Oscar vraagt naar de begroeiing van het groen langs de Sluijterslaan, dat wordt pas gedaan na de
riolering die in het kader van betere buurten als eerste wordt aangepakt.
Peter meldt dat 5 februari gestart wordt met de bomensnoei op de AC Verhoefweg.
Liesbeth vraagt of de omgewaaide boom in haar plantsoen voor de paarse flat vervangen wordt?
Peter antwoordt: als er voor deze boom een kapvergunning is afgegeven dan komt er een nieuwe,
verder geeft hij aan dat er veel eerder met het behandelen van de bomen in Nieuwegein had moeten
worden begonnen. Het plan hierover stamt nog uit 2011/2012. Er zijn ca. 60 bomen omgewaaid in
Nieuwegein.
Han meldt dat er bezwaar is ingediend door Hesselaan bewoners, tegen grond aankoop door een
paar bewoners van de Herenstrraat grenzend aan de Hesselaan.
Marcel sluit vergadering en nodigt ieder uit voor een borrel.
Volgende vergaderingen: 13 maart, 24 april, 5 juni, 10 juli, 25 sept, 6 nov en
18 dec.

