Verslag wnwjw 24-9-2019
De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
* Bep v Kouwen - bestuur, Bram v 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,
* Louise Mastenbroek – bewoner, * Nel Muschter – bewoner, * Marcel Siermann – voorzitter,
* Marianne Sluis-Kerkhof en Michel 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 v Jaarsveld – wijkagent,
Jan kuiper – wijkwethouder, Marja v Barneveld – Leger des Heils,
* Melanie Gitz – wijkcoördinator, Patricia Novak – gemeente, Werner Schmitz - Mitros
Gasten: Mila Flos en Joke Munigerts voor het beëindigen van Lister in de Wenck
1. Opening en mededelingen
Henk opent vergadering omdat Marcel verhinderd is. Verder heet hij de aanwezigen welkom en
staat hij stil bij het overlijden van Ton de Mol.
2. Verslag van 9-07-2019
Mea geeft aan dat op de agenda de datum van 7 juli, 9 juli moet zijn en verder onder punt 4
bewonerspresentatie wijzigen in 5 jarig bewonersfeest van de Dichter.
Louise meldt dat de volgende vergader datum fout vermeld staan in het verslag.
3. Beheerszaken: Albert Boel en Gert van Jaarsveld
Melanie meldt dat zowel Albert en Jan Kuiper verhinderd zijn.
Gert geeft aan dat tijdens de vakantie periode bepaalde zaken omhoog schieten. Zo zijn er 281
activiteiten geweest. Jutphaas/Wijkersloot zijn samen met Batau, de drukste wijken. Veel geluids
overlast en fietsendieven, die actief waren. Gert adviseert je fiets minimaal dubbel op slot te zetten.
De woning en auto inbraken vielen erg mee.
Carel G beaamt dat vooral bij luide muziek de bassen overheersen en daar heb je de meeste last van.
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Begroting 2020: Henk neemt dit door en meldt dat de bezorging van de wijkkrant € 700,- gaat
kosten. Hij stelt voor dit zelf te doen. Komt volgende vergadering op de agenda.
Ook de bloembakken zijn een hoge kostenpost, vandaar dat er een keuze is gemaakt. Men heeft wel
moeite met de lege bakken die blijven hangen. Bep maakt eind november nieuwe afspraken
hierover . Carel B vraagt waarom de bbq’s al genoemd zijn in de begroting. Deze zijn
meegenomen, maar er is nog geen enkele toezegging gedaan.
Verkeersknelpunten: De datum is naar de bestuurssite gestuurd en vastgesteld op
22 okt. van 15.00 tot 18.00 uur. Knelpunt is de Mendes da Costalaan met de Richterslaan.
Louise heeft hierover een brief gestuurd naar de wethouder, waarin zij aangegeven heeft, dat de
knelpunten in maart al kenbaar gemaakt zijn. We zijn nu een half jaar verder en er is nog niets
gedaan. Melanie geeft aan dat alle punten besproken zijn, maar dat er 2 maanden afvallen vanwege
de zomervakanties. Carel B vraag,t of er niets gedaan kan worden aan de grote vrachtwagens die
ook via de Richterslaan Nieuwegein in rijden. Melanie zegt dat dit niet verboden kan worden.
Co merkt op voor dit soort zaken een tijdlijn te maken. Men dient zich hieraan wel te houden!

Dubbele bewoning: het ontmoedigings beleid hierover is door de gemeente aangepast. Toch ziet
Mea dit somber in, omdat in de Gestellaan binnenkort 3 woningen te koop staan. Er moeten wel
vergunningen worden aangevraagd, waaraan een behoorlijke prijs hangt!
Doorslagsluis: Melanie heeft begrepen dat er een soort bypass gebouwd moet worden om zoet
water te scheiden van zout. Zij zal de mail hierover doorsturen naar Oscar.
Hulp psychische problemen: er wordt een cursus gegeven, hoe om te gaan met psychische
mensen, voor alle inwoners van Nieuwegein. Komt op de wnw site.
Bloembakken: Carel B merkt op dat hij in plaatsen komt waar prachtige bakken hangen. Helaas
heeft dat in onze wijk wel te maken met het geld wat hiervoor beschikbaar is. Bep geeft ook aan dat
de inhoud van de bakken te maken heeft met een heel systeem (van o.a. het verkeer).
Wijkkrant: vermeld is al dat Post NL deze niet meer bezorgt. Om de kosten in de hand te houden
wordt gevraagd om dit 2 keer per jaar zelf te bezorgen! Carel B vraagt of stationaires dit misschien
kunnen doen. Melanie zegt dat dit geen optie is. Volgende vergadering komen we hierop terug.
Ton merkt op dat er allerlei mensen komen voor subsidie. Vraag als tegenprestatie of zij de krant
willen bezorgen?
5.Rondvraag
Ton zegt dat het afgelopen zomer niet goed gegaan is met de dierenweide. Hij heeft dit onder de
aandacht gebracht van de gemeente. Eén van de onderwerpen is het open stellen van de weide.
In oktober komt dit ter tafel.
Mia Flos en Joke zijn actief in de Wenck met o.a. koken. 31 december gaat Lister weg uit de
Wenck en dan blijft er niets meer in het gebouw staan. Geen tafels stoelen en bestek en geen koffie
apparaat. Het gebouw is van Jutphaas/Wonen en de dames gaan met Simone hierover in beraad.
Marianne vraagt naar de groenvoorziening aan het Drilleveld. Dit heeft Melanie onder de aandacht
gebracht.
Melanie bedankt Paul voor het ophangen van de kroonringen t.b.v. de plastic afval zakken.
6.Sluiting
Henk sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.
Volgende vergaderingen: 17 dec.

