Verslag wnwjw 06-06-2018
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.
* Gert v. Jaarsveld - wijkagent, Marleen van Velzen – wijkagent,
Melanie Gitz - wijkcoördinator, *Peter Snoeren – voormalig Wijkwethouder, Ton de Mol raadslid, Werner Schmitz - Mitros, Nijnke Joustra - MOvaktor
•
•
•
•

Opening en mededelingen
Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Melanie Gitz is afwezig, haar vervangster (Shida ?)komt iets later.
Marja van Barneveld (Leger des Heils) en Emelie Vlieger (Club Rijnhuizen)
worden welkom geheten. Zij stellen zich straks nog nader voor.
•
De groengroep Hessepark heeft het ‘groen lintje 2018’ gewonnen. Het ‘groen
lintje’ is een initiatief van Groen Links en wordt uitgereikt aan een persoon of groep
die zich belangeloos inzet voor een groene omgeving. Personen of groepen worden
genomineerd door andere bewoners van Nieuwegein, een onafhankelijke jury kiest
vervolgens de winnaar. Oscar Brinkhof heeft namens de groengroep Hessepark het
lintje opgespeld gekregen.
•
Han Trouwee (onze secretaris is met vakantie) derhalve neem Oscar de
honneurs waar voor het schrijven van het verslag.
• Verslag van 24-4-2018
Het verslag is verspreid in .odt format. Niet iedereen heeft het verslag kunnen
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 24-4-2018. Cor wordt bedankt voor het
verslag.
•
•

•
•

Politiezaken Gert
Heeft Gert tijdens de vorige vergadering al medegedeeld dat er met name in
busjes werd ingebroken om gereedschappen te stelen. Nu zijn ook huizen waar
verbouwd wordt het doelwit. Ook hier zijn de inbrekers vooral geïnteresseerd in
gereedschap. Een van de aanwezigen meldt dat onlangs ook bij een garagebox aan de
Hesselaan (gebruikt door loodgieter) een poging tot inbraak is gedaan.
•
Veel overlast van achtergelaten lachgaspatronen. De aandacht gaat vooral uit
naar bewustwording creëren bij de jongeren over de lichamelijk schade agv innemen

inhoud. De aanwezigen wordt gevraagd niet 112 maar gewoon het gemeentenummer
te bellen.
•
Vraag vanuit aanwezigen of de komende vakantietijd extra aandacht heeft bij
de politie? Politie gaat hier niet specifiek aandacht voor vragen, bewoners zullen
binnenkort via de pers in het algemeen hierover worden geadviseerd.
•
Vraag vanuit aanwezigen of er nog klachten zijn geweest over de Ramadan?
Via de politie is één klacht binnengekomen over parkeren. Verder zijn er een paar
mailtjes rechtstreeks naar het bestuur van Sirat gegaan. Over het algemeen worden
berichten netjes afgehandeld door het bestuur.
Bram: het bestuur van Sirat nodigt mannelijke buurtbewoners uit om te komen eten op
zaterdag 9 juni 22:00 uur. Drie buurtbewoners gaan so wie so. Als er nog meer
belangstelling is, dan vooraf even aanmelden.
•
De buurttent Drilleveld (voorlichting politie, gemeente en
woningbouwvereniging) is matig bezocht door buurtbewoners. De aanwezigen zijn
wel goed geholpen op velerlei gebied. Geëvalueerd wordt of de ‘buurttent’ anders
gepromoot moet worden.
•

Leger des Heils
Marja van Barneveld stelt zich voor en vertelt dat ze een onderzoek doet naar het
meer openstellen van het korpsgebouw (hoek Sluijterslaan en Noordstedeweg)
voor buurtbewoners met als doel onder andere meer contact met de wijk,
eenzaamheidsbestrijding, kledingwinkel. Meerwaarde ten opzichte van De Wenck
is dat het meer naar op het centrum en Kruyderlaan gericht is. In Nederland zijn op
deze manier al circa 40 woonkamers door het Leger des Heils ingericht. Het
onderzoek richt zich vooral op de bewoners. Marja wil graag weten wat er bij de
bewoners leeft en wil het niet zelf invullen. Eenmalige en terugkerende
evenementen zijn mogelijk. Marja deelt een foldertje uit. Marja zal foldertje
digitaal opsturen naar Marcel voor op de website van het wijknetwerk.

•

Club Rijnhuizen
Emelie Vlieger legt uit dat vanuit de gebiedscorporatie een club in het leven is
geroepen om de transformatie ‘van werken naar wonen’ in Rijnhuizen te
begeleiden. De club richt zich op de samenwerking van bedrijven en bewoners. De
corporatie betekent dat je lid kunt worden en voorziet in stemrecht.
Ontwikkelingen van wonen gaat erg hard. Bedrijven die daar blijven moeten wel
goed blijven functioneren. Onderwerpen die zoal ter sprake komen zijn:
•
Parkeren. De uitdaging is om combinatieoplossingen te vinden.
•
Duurzaamheid. Streven om energieneutraal te zijn in 2030. Dit wordt o.a.
ingevuld via zonnepanelen, warmte en koudeopslag.
•
Park Rijnhuizen. Dit is inmiddels gerealiseerd. Samenb met bewoners en
gemeente worden verbeteringen bedacht en uitgevoerd.
•
Evenementen. Om Rijnhuizen bekent te maken worden evenementen
georganiseerd. Denk aan de Rijnhuizenrun, monumentendag.
Marcel vult aan dat het wijknetwerk lid is van de club. De fietsbrug ter hoogte van de
Vredebestlaan komt regelmatig ter sprake tijdens de wijknetwerkvergaderingen. Het
wijknetwerk is dus actief betrokken bij de ontwikkelingen.
Parkeerproblemen lijkt nieuw maar is altijd al een issue geweest in dit gebied
•

Beheerszaken
Melanie is afwezig, derhalve laten we dit punt staan voor de volgende vergadering.

•
•

Projecten wijkaanpak en stedelijk
Pand Hildo Kropstraat 18a. Er loopt een BIBOP toets ivm een nieuwe
vergunningaanvraag. Deze toets wordt nu afgerond. Er wordt ook een landelijke toets
gedaan. Indieners van zienswijze krijgen te horen als BIBOP is afgerond. Bewoners
moeten geïnformeerd worden ongeacht duur BIBOP.
Vraag vanuit aanwezigen waarom er een landelijk onderzoek plaatsvindt? Bewuste
keuze van de gemeente.Jukoterrein. Laatste sessie was 15 mei. Roos van der Zalm
(gemeente) is bij de sessies aanwezig en geeft nu ook een toelichting: bebouwing
Jukoterrein was gepland. Er komen 40 appartementen (sociale huur voor
leeftijdscategorie 60+). Uitgangspunt is park door laten vloeien naar Hildo Kropstraat.
Daarom twee panden met tussen door park. Parkeren moet minimale invloed hebben
op invulling en uitgangspunt. Er vinden nog gesprekken plaats over aantal
parkeerplaatsen. De parkeernorm van de gemeente is 1,25. Dit heeft echter enorme
impact op het beperkte gebied. Er vindt nog onderzoek of deze norm naar beneden
kan.
•
Uitbreiding en bomenkap moskee. Aanvraag is ingetrokken. Het bestuur van
Sirat gaat zich beraden op nieuwe opties. Volgens Roos van der Zalm zijn er
mogelijkheden voor een kleine uitbreiding. Bestemmingsplan heeft bouwvlak die nog
niet helemaal is benut. Volgens Bram van Assema is dit wel zo.
•
Bakkerslaan. Geen bewoners van de Bakkerlaan aanwezig. Punt wordt
doorgeschoven naar volgende vergadering.
•
Oversteek bij de Plus. Het voorlopig ontwerp wordt thans financieel
doorgerekend door de gemeente. Oscar heeft bij gemeente gevraagd naar voortgang.
Nog geen antwoord ontvangen. Zodra antwoord wat financieel haalbaar worden ook
omwonenden betrokken bij het vervolgtraject (voorontwerp).
•
Verkoop gemeente grond Hesselaan. Volgens Peter Snoeren is de status dat het
verkocht gaat worden met het beding dat er geen uitrit gemaakt mag worden (hooguit
doorgang voor voetganger/fiets). Abel Rem is ontstemt over hoe de gemeente de
bewoners tot nu toe heeft geïnformeerd. Peter Snoeren ligt toe hoe het proces is
verlopen: zowel aanvrager als omwonenden hadden geen behoefte om met elkaar in
overleg te gaan. Bewoners hebben geen behoefte aan een compromis maar willen eerst
antwoord van de gemeente op het bezwaarschrift.
•

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Penningmeester van de wijknetwerk legt de aanwezigen uit wat de AVG
betekent voor het wijknetwerk. Ook het wijknetwerk moet aan de regels van AVG
voldoen. Het wijknetwerk gebruikt de namen en mailadressen voor onderlinge
communicatie. Gevraagd wordt aan de aanwezigen of hier bezwaar tegen is. Geen
van de aanwezigen heeft bezwaar.
Bram vraagt of er namen en mailadressen op de website staan? Nee.
Bram vraagt of de namen wel in een openbaar verslag moeten staan. Antwoord: ?

•

Financiën
Wijknetwerk moet balans en resultatenrekening indienen bij de gemeente voor 1
april ivm jaarlijkse subsidie. Over 2017 en 2018 geen subsidie gehad omdat er
voor twee jaar reserve was opgebouwd. Het wijknetwerk heeft nog K€11 staan
maar hier nog K€14 aan toegezegde uitgaven hier tegenover staan. Wijknetwerk
komt over 2018 nog K€ 3 tekort. De vraag is waar we kunnen bezuinigen?
Peter Snoeren stelt voor om dit punt via Shida (vervangster Melanie) te spelen om
hier duidelijkheid over te krijgen.

De Kas Controle Commissie (KCC) heeft inmiddels geadviseerd om te bezuinigen
op de bezorging van de wijkkrant. De KCC heeft de financiële stukken
doorgenomen en decharge verleent.
•
•
•

Rondvraag
Nienke van Movactor stopt.
Abel: aanwezige bewoner Hesselaan bitter teleurgesteld over gang van zaken
verkoop gemeentegrond omdat besluit al is genomen terwijl bewoners nog geen
reactie hebben gehad van gemeente over bezwaarschrift.
•
Peter: laatste avond als wijkwethouder. Peter dankt een ieder dat hij zich altijd
welkom heeft gevoeld tijdens de wijknetwerkvergaderingen. Marcel vult aan dat Peter
er bijna altijd was en zeker een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Peter sluit af dat
er een afscheid is georganiseerd met een aantal oud wethouders. Wijknetwerken zijn
uitgenodigd. Uitnodigingen volgen nog.
•
Bram: Vraagt aanwezigen namens Sirat (moskee) of er nog mannelijke
buurtbewoners willen mee-eten?
•
Bep: ID-sport en Dansfabriek zijn begonnen met nieuw project. Opkomst is
nog mager. Geinoord is met een trainer ingeschakeld om clinic te verzorgen.
•
Shira: Molenkruier wordt nog steeds slecht bezorgd. Als je de krant niet
ontvangt dan graag bericht naar redactie of wijkcoördinator.
•

Sluiting
Marcel dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

