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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, * Cor van het Land – bestuurslid,
Farid Talhaoui – Bakkerlaan, * Han Trouwee - secretaris, * Henk Vonk – penningmeester,
* Jack Broeren – Hesselaan, * Johan en Liesbeth Tiemeijer – Bakkerlaan,
* 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, * Rosan Kreeftmeijer – bewoner
* Ton Bonouvrie – Wenckebach,
Albert Boel – gemeente, * Didi el Moussaoui – commissielid D66, * Gert van Jaarsveld –
wijkagent, Jan Kuiper – wijkwethouder, *Marja van Barneveld – Leger des Heils,
Melanie Gitz – wijkcoördinator, * Nijnke Joustra – gemeente, Jacob Veldstra – movactor,
Patricia Nowak – raadslid SP, Ton de Mol – raadslid VSP, Werner Schmitz – Mitros.
1.Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering en meldt de schoolvakantie en een aantal afzeggingen.
2. Verslag 12 maart 2019
Geen op- of aanmerkingen
3. Beheerszaken Albert Boel en politiezaken Gert van jaarsveld
Albert is niet aanwezig.
Gert verteld dat het nog redelijk rustig is in de wijk, maar er zijn wel een aantal woning inbraken
geweest. Ook is er via een babbeltruc geld gestolen van een bejaarde dame. Veel mensen doen de
voordeur wel dicht, maar niet op slot. Mocht je weggaan doe altijd de deur op het nachtslot!
In Wenckebach is, vertelt Gert, geflipperd (ingebroken), maar daar is door de woningbouw alert op
gereageerd. Gert heeft met Melanie en Bram contact gehad met de moskee i.v.m. de ramadan.
Daarbij gaat het vooral om de tijd tussen 22.30 en 23.30 uur. Bram heeft een brief gestuurd met alle
tijden over de ramadan. Daarbij wordt de blokkade van de Hesselaan tijdelijk opgeheven, zodat de
auto’s op het Nettomarkt terrein geparkeerd kunnen worden.
Co vraagt n.a.v. de babbeltruc of dat nieuw is? Nee, maar door deze truc worden mensen op het
verkeerde been gezet. Gert geeft verder nog een tip: zet op je privé rekening een begrenzing qua
hoeveelheid geld.
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Dubbele bewoning: daarover is op 7 mei een bespreking met de gemeente.
Verkeers knelpunten: Oscar vermeldt dat de opkomst op 25 maart geweldig was. Melanie heeft
alle 156 opgegeven punten op papier gezet en Oscar heeft dit gebundeld, waarvan er 94 unieke
punten overbleven. Oscar deelt een A3 overzicht uit met de knelpunten. Vooraf is er afgesproken
een top 5 samen te stellen, die gerelateerd is aan de betreffende meldingen. Verder moet met de
gemeente alle punten worden doorgenomen. De resultaten daarvan worden aan de vergadering
terug gekoppeld,
Juko terrein: Oscar heeft overleg gehad met Mitros, het architectenbureau en de gemeente.
Het probleem is het parkeren, maar dat is min of meer opgelost. De grens Juko-Hesselaan, zou in
het verlengde van de woningen komen, maar daar is nog discussie over. Het zijn 2 appartementen
complexen, die doorgetrokken worden tot de HildoKropstraat. Eind mei, begin juni is hierover een
informatie avond. De doelgroep is senioren en sociale huur.

HN lokatie: Het fietspad langs Karwei wordt afgesloten. In overleg met de gemeente en de
fietsersbond zou het fietsverkeer via de Kruyderlaan naar de Noordstedeweg een veilige optie zijn.
Zwanenburgstraat: Het herstraten is vandaag gestart.
High tea met sport en spel:gepland op 30 mei met 3 doelen:
1e speelveld voor kinderen en ouderen
2e de wijk verder bij elkaar brengen
3e hobbyisten een toelichting laten geven over wat hun mogelijkheden zijn.
Er wordt gerekend op 250 huishoudens en men vraagt € 250,- voor tenten, tafels enz. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Projectkaart wnw: de gemeente Nieuwegein is bezig alle projecten digitaal weer te geven. Op
onze eigen website staat daarover een link.
Subsidie aanvraag: Het voorstel van het bestuur is om een basissubsidie vast te stellen van
ca. € 100-, daarbij rekening houdend met het aantal personen voor de aangevraagde activiteit en dit
te bepalen op € 5,- per deelnemer. Co vraagt hoe dit gecontroleerd gaat worden? Meestal gaat er een
bestuurslid even naar de activiteit. Henk probeert het af te checken en doet dit werk al ca. 15 jaar en
heeft nog geen misser meegemaakt. Oscar vraagt of er vooraf gecheckt wordt of er voldoende
budget is. Henk beaamt dit. Verder is er afgesproken dat elke aanvraag door de vergadering moet
worden goedgekeurd. Omdat de tijd tussen de vergaderingen te lang is, stelt het bestuur voor om
een bedrag van € 500,- zelf goed te keuren. De kascontrole commissie zal dit controleren. De
vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
Sirat heeft een subsidie-aanvraag ingediend om een iftar maaltijd aan de Hesselaan te organiseren.
5. Rondvraag
Ton vraagt voor de volgende vergadering als agendapunt het zwerfafval in het Wenckebach
plantsoen te behandelen, omdat iedereen frank en vrij afval komt dumpen. Bij de gemeente is er
geen mogelijkheid om dit op te lossen! De aanwezige gemeente boa’s vragen Ton of hij een
kenteken heeft van de veroorzaker. Dit wordt na de vergadering behandeld. Deze handhavers geven
ook aan dat er van de bewoners zelf ook het nodige zwerfvuil gedumpt wordt.
Ton geeft verder aan dat er nogal wat autobusjes her en der in de wijk geparkeerd staan. Dat mag.
Liesbeth geeft een compliment aan de medewerkers van 14030, die haar klacht direct opgelost
hebben.
Co zegt dat er bij de Dichter een bouwkeet staat. Deze keet hoort bij het gemeente project Koek.
Rosan wil de parkeerplaats achter de Keizer onder de aandacht brengen vanwege het vele zwerfvuil
dat daar ligt! Melden als je iets ziet is het advies van Gert.
De beide vrijwilligers van de Wenck willen de aanwezige ruimte verhuren, met daarbij de
opmerking om zelf de controle uit te voeren over het gebruik van deze ruimte. Zij willen als eerste
toestemming zien te krijgen voor de zater- en de zondagmiddag met een maximum van 50 personen
en een sluitingstijd om 23.00 uur. Nijnke zal dit met de eigenaar, de woningbouwvereniging
Jutphaas-Wonen overleggen.
Paul vraagt 8 haken aan de lantaarnpalen voor het ophangen van de plastic afvalzakken. Bep heeft
voldoende haken in haar bezit, maar Nijnke zal bij de gemeente navraag doen aan welke palen en
op welke hoogte ze bevestigd mogen worden.
6. Sluiting
Marcel sluit vergadering en meldt dat er zaterdag (Koningsdag) een kleedjesmarkt is op de
Nedereindseweg en nodigt verder iedereen uit voor een drankje.
Volgende vergadering: 4 juni, 9 juli, 24 sept 5 nov en 17 dec

