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

 

 

* Ab Rem - Hesselaan, 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,  * Esther Dekker, Ron van der Rijst, Johan en Liesbeth 

Tiemeijer, Farid Talhaoui, en Theo Miltenburg allen van de Bakkerlaan. 

  

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 heet iedereen welkom. Melanie Gitz is afwezig, evenals 

Diederick Dekker. Met de aantekening dat Diederick Dekker niet meer aan zal schuiven als 

professional, aangezien hij niet meer bij de gemeente werkzaam is. 

Han Trouwee (onze secretaris is met vakantie) derhalve neem Cor de honneurs waar voor het 

schrijven van het verslag. 

 

2.  Verslag van 13-3-2018 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 13-3-2018 

 

3. Politiezaken Gert 

Gert meld dat het relatief rustig is in de wijk, er zijn 3 pogingen geweest tot woninginbraak. 

Busjes zijn ook een interessant doelwit voor inbraak, met name waar gereedschappen in 

aanwezig zijn. Een tip voor een ieder, schrijf de serienummers op van de apparatuur, die 

maakt het zoeken makkelijker, en ook voor de politie, aangezien er ook partijen gestolen 

gereedschap gevonden worden. De enige manier om te bewijzen dat het jouw gereedschap is 

is aan de hand van aankoopbon, cq serienummer. 

Er is gesproken over een burenruzie, deze oplossen in combinatie met Priscilla (Mitros) en 

Gert geeft aan wel te willen aanschuiven. 

De landing op van de ambulance helicopter op het Hessenveld in het holst van de nacht. 

Deze was volgens Gert noodzakelijk, het was op dat moment voor de piloot de 

dichtstbijzijnde plek om veilig te landen. 

 

3. Beheerszaken door Diederik 

Zowel Diederik als Melanie zijn afwezig, derhalve laten we dit punt staan voor de volgende 

vergadering. 



4. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

 Pand Hildo Kropstraat 18a. Er is een nieuwe partij welke een aanvraag heeft 

ingediend, deze partij gaat weer via de BIBOP 

 Brug in het verlengde van de Vredebestlaan, het is nog wachten op een reactie vanuit 

de gemeente 

o Een lidmaatschap bij vereniging rijnhuijzen kost €50 (een persoonlijk 

lidmaatschap) 

 Jukoterrein uitwerken plan van 12 mei tot 12 juni 

 Bomenkap moskee, wachten op een nieuwe afspraak, er zijn momenteel al 33 

bezwaarschriften. 

 Bakkerslaan, volgende keer als Melanie aanwezig is, de buurtbewoners gaan opletten. 

 Oversteek bij de Plus, de financiering is nog niet rond. Wat ook belangrijk wordt is de 

communicatie naar de omliggende straten, welke worden er wel bij betrokken, ook de 

ondernemers weten nog van niets. 

o Dit in samenhang met het gele streep verhaal bij Uitvaartcentrum Dilema/Tinq 

 Verkoop gemeente grond. Herenstraat/Hessenlaan. De onofficiële status is dat het 

verkocht gaat worden met het beding dat er geen uitrit gemaakt mag worden. 

 De nieuwe gemeenteraad, nog vollop in ontwikkeling, we wachten in spanning af. 

 

5. Rondvraag 

 http://www.imaginemulticulti.nl/ is een plan om verschillende culturen bij elkaar te 

brengen dit op de galecoperzoom, er worden tussen de 500 en 1000 mensen verwacht.  

De toegang tot het evenement is €3,50 per persoon. 

 Er wordt een startsubsidie gevraagd van €250 tot €500 de vergadering stemt in met 

een start subsidie van €500,- dit om alles in aanvang te kunnen bekostigen. 

 Makado Zebrapad 

 AC verhoefweg (S15 )  nieuwe bomen worden ook nog geplant, maar in het nieuwe 

plantseizoen 

 Struiken langs de Zwanenburg, deze worden vaak als afvalstort gebruikt 

 HTTPS aanvraag voor de website, in het kader van de nieuwe wet op de bescherming 

persoonsgegeven. Deze is goedgekeurd, 

 

 

 

 

 

  


