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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,
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, Joke Muniaert –
bewoner, * Liesbeth Reincke – Sluijterslaan, Leni Bijlard – bewoner,
Louise Mastenbroek – bewoner, * Marcel Siermann – voorzitter, * Marianne Sluis Kerkhof
en Michel Kerkhoven – Drilleveld, * Mea Schoenmaker – bewoner,
Oscar Brinkhof – bewoner,* Paul Nijenhuis – Nijpels, * Ronald Achterberg – Wenckebach,
Professionals: Albert Boer – wijkuitvoerder, Cecile Custers-Koek, Gert van Jaarsveld –
wijkagent, Jan Kuiper – wijkwethouder, Marja van Barneveld – Leger des Heils, * Melanie
Gitz – wijkcoördinator,
1. Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering en geeft aandacht aan de vernieuwde Wenck, waarvan de naam
vervallen is. De lokatie heet nu Jut en Zo. Verder deelt hij mee het voorzitterschap neer te
leggen met onmiddelijke ingang. Na 12 jaar voorzitterschap vindt hij dat zijn inzet minder
geworden is en privé is hij erg druk.
2. Verslag 17 december 2019
Geen op- of aanmerkingen.
3. Beheerszaken: Albert Boel en Gert van Jaarsveld
Albert en Gert zijn beiden niet aanwezig. Melanie heeft ook geen mededelingen van algemene
zaken. Verder deelt zij wel mee, dat op 12 februari op de parkeerplaats tussen Het Nijpels en
de Sluijterslaan een mobiel laboratorium zal staan, om inlichtingen te geven over de
herkenbaarheid van drugs. Zij hoopt op een grote opkomst.
De auto inbraken zijn in Nieuwegein zijn weliswaar gedaald, maar landelijk scoren we nog
wel hoog.
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
vergaderen in de Wenck: Henk is op verschillende locaties geweest, maar die zijn te duur.
De keuze blijft Jut en Zo (de oude Wenck). Coletta merkt op dat er over 2 maanden een
evaluatie plaats vindt met Jut en Zo en de gemeente.
Marianne en het openbaar domein:zij komt volgende maand nog een keer bij elkaar. Het
probleem is de communicatie, omdat er iedere keer een andere vertegenwoordiger van de

gemeente aanwezig is en dan moet alles weer overnieuw verteld worden. De plantenbakken
worden nu wel ingekort.
Betere buurten Kerkveld: Park Marisplantsoen, tramhalte Wijkersloot, Claylaan tot dit park
vallen onder het project betere buurten. Er is gesproken met bewoners en met de bewoners is
er een rondje gemaakt door het gebied.
Zwanenburgstraat: Dikkie de Jong die daar woont ergert zich groen en geel over de
veiligheid en de vuiligheid van haar omgeving. Hoe houden we de bruine rat tegen als er
vuilniszakken blijven liggen? Melanie geeft aan dit sowieso te melden bij 14030.
Wijkkrant: Degene die de opmaak maakte van de krant gaat met pensioen. Met betere
buurten is er misschien weer meer stof en met Jut en Zo, om een krant te maken.
Retour bijdrage kunstproject:Het door het wnw gesubsidieerde kunstproject had te weinig
animo en het bedrag van € 200,- is retour gegeven.
5. Rondvraag
Henk richt het woord tot Marcel en zegt dat hij ervan schrok dat Marcel stopt als voorzitter.
Hij memoreert dat Marcel overal voor stond en hij bedankt hem voor de manier waarop hij
zich ingezet heeft voor het wnw.
Bep vraagt voor meer bloembakken nu we geld over hebben. Henk antwoordt dat dat niet
mogelijk is. Het is geld van 2019 en kan niet op dit jaar geboekt worden. Blijven 15 bakken.
Ton komt terug op de uitgave voor andere vergaderlokaties. Hij zegt dat we voor de subsidies
ook veel geld uitgeven, dan moet een duurdere lokatie toch geen probleem zijn. Henk
antwoordt dat hij het lagere huurbedrag voor Jut en Zo al meegenomen heeft in zijn begroting.
Verder geeft Henk aan dat de hoogte van de subsidie bepaald wordt door het aantal bewoners
in de wijk en hij ontvangt dit van de gemeente en de woningbouwverenigingen.
Ronald geeft aan dat de oversteken slecht verlicht zijn en gisteren was de halve wijk donker.
Melanie antwoordt: meld dit aan 14030, dan heeft zij een speerpunt om aan te geven dat
bewoners de wijk te donker vinden.
Bram vertelt dat er op 10 februari om 17.00 uur een overleg is over Rhijnhuizen, omdat daar
weer 1000 huizen extra komen. Als je daar heen wilt moet je je aanmelden op de website van
Rhijnhuizen. De vergaderlocatie is meestal een dag van te voren bekend!
Melanie geeft aan dat er gesproken is over de openstelling van de dierenweide. Zij heeft een
vervolg gesprek op 19 februari met Ton over de sloten en borden. Bovendien moeten er
genoeg vrijwilligers zijn om dit te doen. Zij willen rustig starten.
Liesbeth verbaasde zich dat het bouwterrein hoek Kruiderlaan/Hildo Kropstraat gemaaid is.
Mealnie antwoordt dat het de bedoeling is dat er gebouwd gaat worden. Eerst zou het Stedin
gebouwtje verplaats worden, maar de project ontwikkelaar gaat er nu omheen bouwen.
Henk vraagt naar het café boven de antieke auto showroom. Die mag op last van de rechter
weer open. Hij vraagt verder hoe het met de blinde geleide lijnen op City Plaza staat?
6. Sluiting
Marcel sluit vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. Melanie overhandigt hem
een bos bloemen voor zijn werk als voorzitter.
Volgende vergadering: 10 maart, 21 april, 16 juni, 7 juli, 22 sept, 3 nov en 15 dec.

