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leden die een * voor hun naam hebben waren aanwezig.
*Bep van Kouwen – bestuurslid, *Bram van Assema – Vredebestlaan,
* Carel Bloemsma – bewoner, Carel de Graaf – bewoner, * Co Blankenstein – bewoner,
Colinda van der Molen – bewoner, Coletta Bakker – bewoner, * Cor van het Land – bestuurslid,
Esther Dekker – bewoner, * Farid – Bakkerlaan, * Han Trouwee - secretaris,
* Henk Vonk – penningmeester, Jack Broeren – Hesselaan, * Johan en Liesbeth Tiemeijer –
Bakkerlaan, Lieke Brouwer – bewoner, * Liesbeth Reincke – Sluijterslaan, * Louise Mastenbroek
– bewoner, * Marcel Siermann – voorzitter, * Mea Schoenmaker – Gestellaan, Michel de Jong –
Kruyderlaan, *Oscar Brinkhof – bestuurslid, Paul Nijenhuis – Nijpelsplantsoen,
* Ronald Achterbergh – Wenckebach, * Ton Bonouvrie – Wenckebach,
* Albert Boel – gemeente, * Didi el Moussaoui – commissielid D66, Gert van Jaarsveld –
wijkagent, Greta Felix – wijkphase, * Jan Kuiper – wijkwethouder, Marja van Barneveld – Leger
des Heils, * Melanie Gitz – wijkcoördinator, * Jacob Veldstra – movactor, * Patricia Nowak –
raadslid SP, Ton de Mol – raadslid VSP, Werner Schmitz – Mitros.
1.Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering en heet de nieuwe mensen welkom en meldt een aantal afzeggingen.
2. Verslag 29 januari 2019
Ton meldt dat hij op 29 januari wel aanwezig was.
3. Beheerszaken Albert Boel en politiezaken Gert van jaarsveld
Albert heeft geen nieuwe zaken en Gert is afwezig.
Farid heeft verkeersdrempels aangevraagd in de Bakkerlaan, dat zou in combinatie met de riolering
gebeuren. Hij vraagt zich af wanneer deze werkzaamheden starten. Melanie komt hierop terug.
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Dubbele bewoning: Patricia verteld, dat de SP een motie heeft ingediend, naar aanleiding van
overlast en geluidsoverlast in de Ansinghlaan. Zij willen de wethouder de kans geven dit uit te
zoeken. Mocht je overlast in welke vorm dan ook ervaren, meldt dit bij de gemeente, dan wordt dat
duidelijker. Mag ook gemeld worden aan de SP Nieuwegein! Bram geeft aan, dat het uitzoeken veel
werk is. Er zijn in Nieuwegein ca. 400 woningen met dubbele bewoning kosten € 200,000.
Er zijn ook veel woningen gesplitst die onbekend zijn.
Ton vraagt hoe om te gaan met lastige bewoners in een appartementen gebouw, ook melden!
Verkeers knelpunten: hierover wordt op 25 maart een inloopavond georganiseerd. De bewoners
krijgen hierover een flyer, waarin ze uitgenodigd worden en kunnen aangegeven, wat hun
knelpunten zijn. Na inventarisatie hopen we hieruit de meest problematische knelpunten te halen.
Jaarrekening: Henk geeft uitleg bij de begroting voor 2019 en het jaaroverzicht van 2018. De kas
is gecontroleerd en de vergadering verleent de penningmeester décharge.
Nieuwe kas controle leden, Carel B en Co.
Marieke Schouten (wethouder Gtroen Links) komt binnen voor het bruggetje van de
Nedereindseweg naar het parkje t.o.v de Rietveldlaan. Deze brug is al 2 jaar afgesloten en 70 meter
verder ligt er één naar de Duetlaan. Zij gaat verschillende wijknetwerken af om te vragen of deze
brug nog nodig is? Marcel stelt voor een bord neer te zetten, dat de brug bij geen bezwaar gesloopt
wordt!
Nieuwbouw kerkgebouw Jehova’s: het gebouw is al gesloopt en er is een vergunning verleent
voor de nieuwbouw, echter niet voor de bomenkap. Het nieuwe gebouw wordt net zo hoog als het
oude, maar de in- en uitrit wordt verplaatst. De kerk heeft met de direct omwonenden overleg.

Sevim Askakal: zij organiseert op 11 mei een iftar maaltijd ( de eerste maaltijd na zonsondergang
tijdens de ramadan) in de aula van de Beatrixschool. De vergadering stelt voor haar €250, te geven
voor het huren van spullen die nodig zijn voor de maaltijd. Sevim nodigt hierbij de leden van de
vergadering uit. De vergadering gaat akkoord met het bedrag.
Speelveld Marisplantsoen-tramhalte: Rosan heeft het idee dat dit veld niet volledig wordt benut.
Het is een hondenuitlaat tot ergernis van de kinderen die er spelen. Rosan en Mea zijn al 3 maanden
bezig om dit kenbaar te maken met borden, maar geen reactie van de gemeente.
Co stelt voor een afgrenzing te maken voor honden, maar de gemeente wil geen hek. Mea gaat alles
opnieuw aanpakken.
Kunst op het Nijpels: Nancy en Jasmijn hebben een crea doe gebeuren gestart op het Nijpels, met
succes. Zij vormen met bewoners een groep die op donderdag schildert. Zij streven ernaar om t.z.t.
een expositie te houden bij Kunstgein. Willen materiaal kopen om dit te stimuleren, de vergadering
gaat akkoord met € 200,Herenstraat: Corneel en Jorg willen meer aandacht voor dit oude deel van Jutphaas. De huidige
bewoners kijken terug naar vroeger, maar zij willen veel meer uit de buurt halen dan nu en vinden
dat de energie er nu uit is. Zij willen hun visie op papier zetten en hopen ook meer ondernemers te
interesseren. Jan vraagt of er draagvlak voor is? Zij willen met de bewoners aan de slag om de
buurt op te pimpen. Oscar meldt hoe het hen vergaan is met hun buurtvisie, die oud Jutphaas toen
gemaakt heeft met de gemeente. Jan zegt dat Hans Kassenberg het aanspreekpunt is van de
gemeente.
Juko terrein: dit ligt al 9 maanden stil. De gemeente is bezig met een inrichtingsplan en het plan
aan het afronden is. Binnenkort komt de werkgroep weer bijeen. De ambitie is om eind 2019 te
starten met de nieuwbouw.
HN lokatie: Oscar is benaderd door de fietsersbond. Er ligt een plan bij de Raad van State, bij
goedkeuring zal het bouwrijp maken de 2e week van mei starten. Het fietspad langs Karwei wordt
afgesloten. In overleg met de gemeente en de fietsersbond wordt naar een alternatief gezocht.
Omgevingswet: Marcel is met andere bestuursleden van de wnw’s naar een bijeenkomst geweest
over deze wet, die in 2021 van kracht gaat worden, die 26 andere wetten gaat vervangen.Aan de
wnw leden kan worden gevraagd hoe zij daar over denken.
Kokkeboogaard: Nick, Micha en Nienke zijn de initiatiefnemers om een sportplein te creëren in
het parkje van Kokkeboogaard op 27 april (koningsdag) met o.a. klimrekken, hardlooproute,
bootcamp, coopertest, yoga enz. om samen te sporten met de buurt. Tevens richten zij zich op de
ouderen. Het is toegankelijk voor iedereen. Zij hebben voor die dag al overleg gepleegd met de
Oranje vereniging. Het is niet onze wijk, maar wel aangrenzend. Daarom heeft de vergadering
ingestemd met een subsidie van € 400,-.
5. Rondvraag
Han vraagt hoe het gesteld is met de afvalcontainers. Peter Snoeren de vorige wethouder gaf toen
een tijdsbestek van 2 jaar aan!
Jan heeft contact gehad met de nieuwe uitbaters van het fort, zij hebben aangegeven een aantal
dagen open te zijn.
Ronald vraagt om plekken aan te wijzen voor het ophalen van plastic. Dit ligt nu overal verspreid.
Carel B geeft aan dat Ton de Mol bezig is met het verkeersknooppunt Drilleveld (tankstation)
Bram vraagt een agenda punt voor de volgende vergadering om een clubje samen te stellen voor de
nieuwe omgevingswet. Meldt verder dat Rijnhuizen een nieuw bestuur heeft.
Mea vraagt jeugdboeken voor de ruilboekenkasten voor de Schakel- en de Beatrixschool.
Bep meldt dat dit jaar het tentboek iets makkelijker is te raadplegen.
6. Sluiting
Marcel sluit vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.
Volgende vergadering: 23, april, 4 juni, 9 juli, 24 sept 5 nov en 17 dec

