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De leden waar een * voor hun naam staan waren aanwezig.   

* Bep v Kouwen – bestuur, * Bram van Assema – 
Vredebestlaan, * Carel Bloemsma – bewoner, 
* Carel de Graaf – bewoner,  Co Blankenstein – bewoner,     

Colinda vd Molen – bewoner, Cor vh Land – bestuur,
* Han Trouwee – secretaris, * Henk Vonk – penningmeester, 
* Jack Broeren – Hesselaan, * Johan en Liesbeth Thiemeijer – bewoners, 
Liesbeth Reincke – Sluijterslaan, * Johan Marijn – bewoner, * Louise Mastenbroek – 
bewoner,  Nel Muschter – bewoner,
* Marcel Siermann – voorzitter, * Marianne Sluis Kerkhof en Micel Kerkhoven – Drilleveld, 
* Mea Schoenmaker – bewoner, Michel de Jong – Kruyderlaan, Oscar Brinkhof – bestuur,
* Paul Nijenhuis – Nijpels, Ronald Achterberg – Wenckebach, 
Rosan Kreeftmeijer – bewoner,  * Ton Bonouvrie – Wenckebach.

Professionals: Albert Boer – wijkuitvoerder, * Gert van Jaarsveld – wijkagent,
                       * Jan Kuiper – wijkwethouder, Marja van Barneveld – Leger des Heils,
                       * Melanie Gitz – wijkcoördinator, Patricia Novak – gemeente, 
                       Werner Schmitz – Mitros.

Gasten: Hellen vd Meer, Carletta Bakker en Lenie Bijlard van Koek

1. Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering en meldt een aantal afzeggingen 

2. Verslag van 24-9-2019
Geen op- of aanmerkingen

3. Beheerszaken: Albert Boel en Gert van Jaarsveld 
Melanie meldt dat Albert verhinderd is en de vergadering heeft geen vragen voor hem. Carel 
G heeft een melding gedaan over het groen. Verder heeft hij gesproken met v. Duin van de 
gemeente over de nieuwe bomen, die in betonnen bakken geplaatst worden. Hij vindt dit 
nogal kostbaar.
Jan zegt dat dit gedaan wordt om nieuwe bomen, die in een stenige omgeving staan, daardoor 
veel water in de bakken opgevangen. Melanie komt hierop terug. Carel vertelt verder dat er in
de Zijllaan 3 bomen zijn afgezaagd, omdat daar een kever in zat. Dit laatste is niet 
gecommuniceerd met de bewoners. Overgebleven zijn 80 cm hoge kale stammen,

Ger geeft aan dat het relatief rustig is in de wijk, twee pogingen tot inbraak, maar wel twee 
woninginbraken en vijf auto inbraken. Maar gelukkig weet de politie waar en wie ze moeten 
zoeken. Gert waarschuwt nogmaals blijf alert en bel 112, voordat je met de buren gaat 
overleggen!  



4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Koek: (klimmen op eigen kracht) is 1,5 jaar geleden begonnen met gesprekken te voeren met 
zo’n 200 mensen. Zij staan met de “Pipo” wagen iedere keer op een andere plek in de wijk. 
Bij de gesprekken gaat het vooral over persoonlijke dromen! Daar gaven de beide dames een 
voorbeeld van. De één heeft via fysiotherapie leren traplopen en de ander heeft een eigen 
bedrijfje.  Koek is gevraagd een beheerplan in te dienen voor de Wenck. In overleg met de 
gemeente gaat Koek geen beheerfunctie vervullen, maar ze gaan wel voor 2 jaar dit proces 
begeleiden. Donderdag 7 november is er een overleg om 19.30 in de Wenck met bewoners en 
belangstellenden. John geeft aan dat het jammer is dat het buurthuis Kerkveld weg is. Wij 
gingen daar nog wel eens klaverjassen. Er is weer een bindmiddel weg!
Blijven we in de Wenck: De beheerder Lister stopt ermee en zij halen 19 december alle 
roerende zaken weg. Melanie geeft aan dat we onderling veel kunnen bereiken en ook als 
bewoner!
Wijkkrant bezorging: Marcel laat een wijkplattegrond rondgaan, waarop leden kunnen 
aangeven in welk deel van de wijk zij de krant willen bezorgen.
Kerstal: wordt gehouden op 21 december van 14.00- tot 17 uur. Vrijwilligers wordt gevraagd
om op te bouwen en op het huisje de sfeer verlichting aan te brengen.
Stichting Nedereind zal gevraagd worden voor een bijdrage.
Ideeën voor de begroting van volgend jaar: Henk pleit voor eventuele andere ideeen i.p.v 
de bbq’s. Hij heeft niets tegen de bbq’s maar het geld kan anders besteed worden. Carel B 
geeft aan, dat wat Mea vorig jaar georganiseerd heeft succesvol was. Mea doet nu alleen de 
landelijke burendag als straat bijeenkomst.
Mea vraagt om nog eens naar de subsidie aanvraag te kijken. Zij had problemen met het 
invullen.
Verkeersknelpunten: op 22 oktober is er een bijeenkomst geweest met bewoners, 
fietsenbond, politie en gemeente. Als grootste knelpunt werd de oversteek Mendes da 
Costalaan/Richterslaan aangewezen. Melanie toont aan de vergadering een nieuw ontwerp  
van dit kruispunt. De rest van de aangegeven knelpunten zijn te zien op de website. Op de 
nieuwe zebra in de Zwanenburgstraat wordt zelfs gekeerd.

5. Rondvraag
Bep heeft contact gehad over de nieuwe 15 bloembakken. Bep vraagt of we naar 20 stuks 
kunnen, maar Henk wil financieel voorzichtig zijn i.v.m. onverwachte kosten.
Bram geeft aan dat er 1000 woningen extra komen op Rhijnhuizen. De wijk wordt een 
woonwijk met sociale voorzieningen. De fietsbrug wordt deze maand beoordeeld. In de krant 
stond een verbinding ter hoogte van Merwestein over de Merwede. De omgevingsvisie tot 
2027 krijgt een andere bestemming. In de visie wordt het kadastraal splitsen van woningen via
een vergunning geregeld, waarbij de directe buren toestemming moeten geven. Bij City is 
alleen het busstation besproken. De ruimte die vrij komt wordt gevuld met woningen. De 
bebouwing van het Jukoveld start binnenkort.    
Marianne vraagt naar het opknappen van oude buurten. Het project betere buurten gaat 
gewoon door. 
Johan vraagt naar de Bakkerlaan. Dat gaat in het kader van betere buurten 2020 plaats vinden.
Hierover vindt een overleg met de bewoners plaats. Johan meldt dat met de bladblazers alleen



het midden van de straat schoon gemaakt wordt. Melanie zegt dat er veel klachten waren bij 
het schoon maken rond geparkeerde auto’s.
Melanie vraagt de volgende vergadering de energievoorziening op de agenda te zetten.
Koek geeft aan dat hun activiteiten kalender op de website gezet wordt.
Vogelvriendelijk heeft een subsidie aangevraagd voor €100,- . De vergadering gaat akkoord.

6. Sluiting
Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Volgende vergadering: 17 december 

  


