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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,  * Carletta Bakker –
bewoner, 
* Cecile Custers Koek,  * 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, * Lenie – Bijlard – bewoner, 
Johan Marijn – bewoner, * Joke Muniaert – bewoner,  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 van Jaarsveld – wijkagent,
                       * Jan Kuiper – wijkwethouder, Marja van Barneveld – Leger des Heils,
                       * Melanie Gitz – wijkcoördinator, Patricia Novak – gemeente, Wener Schmitz – Mitros.

1. Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering en zegt dat dit de laatste vergadering is van dit jaar. Helaas heeft niet iedereen het 
concept verslag ontvangen! Marcel vraagt om dit op de presentielijst te vermelden. Verder geeft hij aan een 
nieuw bestuurslid te zoeken.

2. Verslag 17 december 2019
Onder punt 3: de betonnen bakken voor de planten te wijzigen in boombunkers.

3. Beheerszaken: Albert Boel en Gert van Jaarsveld
Gert geeft aan dat het in half Nieuwegein donker is. Verder vallen de inbraken mee, twee maal een inbraak en 
één maal een poging tot. Ook is er weinig vuurwerkoverlast. Maar als er vuurwerk afgestoken wordt dan is het 
goed raak. Het gaat om zeer zwaar vuurwerk. Co maakt een compliment aan de politie voor het snelle ingrijpen 
na een melding.
Melanie meldt dat Albert ziek is. Verder heeft zij een afspraak gemaakt met Marianne. Carel G, heeft geklaagd 
over de bomen in de straat, maar er wordt voorlopig niets aan gedaan.
Melanie geeft aan dat zij niet veel kan vertellen over de groen status. Dat kan alleen de aannemer die dit uitvoert.
Co zegt dat de stoep opgeruimd moet worden van blad aanplak, want wie is er voor verantwoordelijk als er 
iemand uitglijdt? Voor de fietsroute over de Mendes da Costalaan geldt hetzelfde!

4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Fietsbrug over de Merwede: Oscar legt uit dat er 2 jaar geleden een fietsbrug zou komen in het verlengde van de 
Vredebestlaan. Gisteravond is daar over vergaderd en over de locatie voor deze brug is een alternatief gekozen 
waar, via de Lange Laan, locatie 2b als voorkeur naar voren kwam (aangegeven op een overzicht die Oscar 
ronddeelt). Deze laan is echter te smal voor een twee richtingen fietspad en zal naast de Lange Laan gesitueerd 
worden. 
Kruising Mendes/Richterslaan: Naar aanleiding van een bijeenkomst over deze kruising is er een variant tot 
stand gekomen. De fietsersbond wilde van de Mendes da Costalaan een  voorrangsweg maken, maar dat bleek 
niet haalbaar. De gekozen uitvoering zal pas in 2021 gerealiseerd worden.



De Wenck: Marcel geeft aan dat over het stoppen van Lister met de Wenck het wnw niet geïnformeerd is. Cecile
geeft aan dat er een brief naar de wijk en de groepen gaat, die gebruik maakten van de Wenck. Verder geeft 
Cecile aan, dat er na 6 januari een nieuwe inrichting komt. Verder wil zij met een groep bewoners bekijken hoe 
de Wenck verder gerund gaat worden. Er is echter nog geen beheerder, maar wel een brief waarin vermeld wordt
wie er bereikbaar zijn. Ton vraagt waarom er geen vve’s toegelaten worden. Die brengen geld in het laatje, maar 
daar is niet voor gekozen. Marcel geeft aan dat het wnw toch naar een accommodatie gaat zoeken, omdat de 
nieuwe Wenck niet meer de mogelijkheden biedt die we nu gewend zijn.
Informatie avond energie neutraal: Melanie geeft aan dat de groep die daar mee bezig is, het wnw hierover 
willen informeren. Marcel zegt, dat dat te veel vergadertijd gaat kosten. Hij stelt voor hiervoor een thema avond 
te organiseren.
Kerkveld als betere buurt: Jan zegt dat er voor het Kerkveld is gekozen, omdat gekeken wordt welke wijk 
hiervoor in aanmerking komt. Deze wijk is betrekkelijk klein. Het is lang geleden, dat er aandacht aan deze wijk 
geschonken is en welke investeringen er nodig zijn voor zo’n wijk.  De start is begin 2020.
Nieuw bestuurslid: Marcel vindt het jammer dat Oscar er mee stopt, maar begrijpt het wel. Hij bedankt Oscar 
voor zij inspanningen en beloond hem met met een bon. Tevens legt hij uit wat er van een nieuw bestuurslid 
verwacht wordt. Melanie overhandigt Oscar een bos bloemen voor zijn samenwerking. 

5. Rondvraag 
Henk merkt op dat er geen wijkkrant uitgebracht is, wegens te weinig inhoud. Verder geeft hij aan dat er voor 
allerlei wijkactiviteiten een bus in Nieuwegein rond rijdt, de zo genaamde Batenbus. Deze bus is 2 jaar in 
gebruik en wordt gesubsidieerd door alle wnw’s. De jaarlijkse bijdrage is € 200,-. Hiervoor vraagt Henk 
toestemming van de vergadering, die akkoord gaat. 
Bep vraagt opbouwers tussen 10.00 en 10.30 uur voor de Kerst bijeenkomst op de dierenweide op zaterdag 21 
december. 
Coletta zegt dat met het vertrek van Lister uit de Wenck ook de AED meegenomen wordt. De kast hiervoor blijft
wel hangen. Jan geeft aan dat de gemeente zich hier niet mee bezig houdt.
Hij geeft aan om Jutphaas/Wonen voor een nieuwe AED te benaderen.
Joke meldt dat bij het eventueel gebruik van alcohol in de Wenck iemand een vergunning moet hebben. Richard 
heeft er één!
Carel G zegt dat zo langzamerhand alles wat buurthuis heette verdwenen is. Jan geeft aan dat het nieuwe 
Zuylenstein hierin gaat voorzien. Het Nijpels heeft een huiskamer.

6. Sluiting
Marcel sluit vergadering, wenst iedereen fijne feestdagen en nodigt iedereen uit voor een eindejaarsdrankje.

Volgende vergadering
28 januari, 10 maart, 21 april, 16 juni, 7 juli, 22 sept, 3 nov en 15 dec.


