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Groenwandelingen 2020

Theo wijst tijdens de wandelingen op bijzondere bomen, struiken 
en ander groen. Door met deze wandelingen mee te lopen, kijk je 
met hele andere ogen naar de buurt: welke bomen en struiken 
staan er zoal in de wijken en hoe is het met het onderhoud van het 
groen gesteld dat door de gemeente wordt onderhouden.
Theo legt ook uit welke normen de gemeente hanteert bij het 
snoeien en maaien van het openbare groen.

Dit jaar gaan we ook voor het eerst wandelen door Park Oudegein 
omdat dit park dicht tegen onze wijken aanligt en het leuk is om 
daar weer hele andere groensoorten te ontdekken.

Loopt u ook een keertje mee? Wij stellen dat bijzonder op prijs!  
Met uw ogen zien we wellicht weer andere ‘groen’ zaken die ook 
belangrijk zijn.
Het verzamelpunt is altijd voor Buurtplein Zuid (Winkelcentrum 
Hoogzandveld). U herkent het groepje aan de gele hesjes van de 
leden van het Wijkplatform. Na afloop van de wandeling is er 
gelegenheid om nog wat te drinken met elkaar. De wandelingen 
duren ongeveer een uur tot anderhalf uur. 

Meld u van tevoren wel even aan via e-mail info@wijkplatformhzl.nl
Mocht de wandelingen onverhoopt niet door gaan, dan laten wij u 
dat weten.

De data voor de groenwandelingen dit jaar zijn:
Zaterdag 2 mei - start 10.00 uur  
Donderdag 11 juni - start 14.00 uur
Donderdag 30 juli - start 19.00 uur

Extra Park Oudegein wandelingen:
Donderdag 11 juni - start 19.00 uur
Donderdag 3 september - start 14.00 uur

Let op: alle data onder voorbehoud i.v.m. de corona-crisis.

Het Wijkplatform HZL organiseert ook dit jaar weer een aantal 
Groenwandelingen. Onder leiding van Theo Kleijer (lid van het 
Wijkplatform HZL en van beroep hovenier) wandelen we door de 
wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Er zijn drie 
wandelingen door deze wijken. 

Tunnels zijn vaak onaangename ruimtes in een stad door slechte verlichting, onoverzichtelijke routes, tochtig 
en grauw. In onze wijken zijn vier tunnels die onder de Zandveldseweg doorlopen; Waterbiestunnel, Veertunnel, 
Lijsterbestunnel en Sporttunnel.

De Veertunnel, die direct bij het winkelcentrum uitkomt, is al lang geleden voorzien van een mozaïeken kunstwerk. 
De overige tunnels zijn onaangename tunnels als er geen daglicht meer is, zoals de Lijsterbestunnel en de 
Sporttunnel (zie foto). Bij de Waterbiestunnel staan vaak ’s avonds groepjes jongeren. Deze onaangename 
plekken kunnen een gevoel van onveiligheid oproepen, en daar wil het Wijkplatform wat aan doen.

Hoe kunnen we deze tunnels verbeteren?
Door het hele land zijn er initiatieven om dit soort plekken een ‘make-over’ te geven door 
middel van betere verlichting en te werken met kleur in de vorm van muurschilderingen, 
tegels, etcetera. Het Wijkplatform wilt zich inspannen om een project te starten om onze 
tunnels ook een make-over te geven waardoor de sfeer verbetert en daarmee dus ook het 
veiligheidsgevoel.
Voor het artistieke deel denken we aan de kinderen van de drie basisscholen in de wijken 
HZL. Wat zou het leuk zijn als zij onder begeleiding van een kunstenaar ideeën/ontwerpen 
kunnen maken.

Echter: op het moment dat we dit plan ontwikkelden was er nog geen sprake van corona 
in ons land. De werkelijkheid heeft ons ingehaald, maar als alles weer ‘normaal’ is, willen 
we heel graag verder met dit project. Mocht u echter al een idee of mening hebben over 
de tunnels, mail dan s.v.p. naar het Wijkplatform (info@wijkplatformhzl.nl).

TunnelVisie, een idee van het Wijkplatform HZL

Je loopt door de wijk en ineens krijg je een briljant idee 
voor in je buurt. Wat nou als… In het begin zit het idee 
alleen maar in je hoofd. Daarna ga je het voorzichtig delen 
met anderen. Of misschien deel je het idee direct met je 
omgeving. Mensen worden enthousiast en zeggen dat je het 
moet gaan doen. Maar alleen is ook maar alleen. Wie kan 
je verder helpen? Ontmoet de buurtverbinder van Buurtplein 
Zuid, Jaimy van der Veeken.

Iedereen heeft wel eens ideeën voor een leukere samenleving. Die maken we met elkaar. En iedere inwoner van 
Nieuwegein kan hier een bijdrage aanleveren. Klein of groot, dat maakt niet uit. Een bijdrage leveren kan in 
allerlei vormen en maten, aansluitend bij wat jij kan en wilt. Hoe mooi is het als straks jouw idee op de kaart wordt 
gezet, of dat je er iets mee versterkt dat al bestaat? Een aanvulling op een bestaand initiatief wordt meestal met 
open armen ontvangen. Als er in Nieuwegein een buurtinitiatief is waar je enthousiast van wordt, wordt ook hiervoor 
je bijdrage ontzettend gewaardeerd. Wellicht ga je straks één-op-één aan de slag of met een groep. En wanneer het 
past in jouw agenda. Regelmatig of af en toe. Jij bepaalt. Dus heb je een geweldig idee of wil je graag meedoen bij 
een initiatief wat al loopt? Durf en maak het verschil! 

Van idee tot uitvoering
Als je een idee deelt en jouw omgeving wordt er ook enthousiast van, dan weet je dat het niet ‘zomaar’ een idee is. 
Dit idee heeft voordelen voor de buurtbewoners of misschien wel voor heel Nieuwegein. Jaimy denkt graag mee bij 
het uitwerken van het idee, van plan tot uitvoering. Samen wordt gekeken naar draagvlak binnen Nieuwegein.  
En wanneer nodig helpt Jaimy je met het op inhoud verrijken van het initiatief. De buurtverbinder heeft een groot 
netwerk en kan hierdoor kijken welke organisatie(-s) of personen kunnen helpen met het uitvoeren van het plan. 
Je hoeft het dus niet alleen te doen. Ook wordt er gekeken naar vergunningen. Zijn deze nodig? Is er geld nodig  
en zo ja, waar zou dat vandaan kunnen komen? 
Dus heb je een idee? Wil je sparren over de haalbaarheid? En wellicht echt gaan doen? Neem contact op met Jaimy, 
de buurtverbinder van jouw wijk, via e-mail jvanderveeken@movactor.nl of via 06-43368425.

Durf en maak het verschil

Jaimy van der Veeken op de bank bij het 
Buurtplein, foto gemaakt door Naomi Wijling

Beste lezer,

We zitten middenin de corona-crisis, een hele moeilijke tijd die ons allen raakt en waarvan we niet weten hoe  
de nabije toekomst eruit zal zien. De start van dit Wijknieuws was al in februari en omdat een aantal mensen  
al hadden meegewerkt zou het jammer zijn dit nu op de plank te laten liggen. Zo houden we jullie toch nog  
op de hoogte van andere zaken in de wijk.
U leest in dit nummer o.a. over de partners van het Wijkplatform: de wijkcoördinator Kees, buurtverbinder Jaimy van het 
Buurtplein, Rick-Jan de wijkagent en Rens de BOA. Verder leest u ook over onze prachtige uiterwaard de Bossenwaard 
(met dank aan Rijkswaterstaat) én over een nieuw plan van het Wijkplatform met de werktitel TunnelVisie.

Tenslotte wens ik namens het Wijkplatform iedereen heel veel sterkte en laten we hoop houden dat alle stil-
liggende activiteiten (ook die van de partners) op een niet al te lange termijn weer opgepakt kunnen worden. 

Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL

Toen de Lek een aantal jaren geleden meer ruimte kreeg om hoogwater af 
te kunnen voeren is een nieuw natuurgebied aangelegd: de Bossenwaard. 
Veel wilde planten en dieren, ook zeldzame soorten die op de rode lijst 
staan, voelen zich hier thuis. Het betekent wel dat er geen plaats is voor 
honden en gemotoriseerd verkeer. 

Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je nog grutto’s en wulpen kunt 
zien. Maar in het vroege voorjaar bezoeken ze de Bossenwaard. Ook 
andere vogels zoals de tureluur en de kleine plevier hebben zich daar 
gevestigd. Bezoekers hebben vanaf de dijk en vanuit de vogelkijkwand 
zicht op een natuurplas met watervogels. En sinds een paar jaar genieten bewoners aan de dijk van de aanblik 
van lepelaars, als die op de voor hen kenmerkende wijze met hun snavel in het water roeren op zoek naar voedsel. 
In het voorjaar dat nu aanbreekt kun je hazen zien in het veld, met de ‘kolder in hun kop’. Tenminste, zolang ze 
niet worden verstoord door verkeer of door loslopende honden.

Honden
Honden zijn niet toegestaan in natuurgebied de Bossenwaard. De schade die honden aanrichten in een natuur-
gebied is vaak niet direct zichtbaar. Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook wanneer deze niets 
doen. Vogels en andere dieren vestigen zich niet in een gebied als ze zich niet veilig voelen. In geval van hoogwater 
kan wild, dat dan weinig ruimte over heeft, in paniek te water raken en verdrinken. Honden zijn wel toegestaan op 
de hondenuitlaatstrook net ten noorden van de Bossenwaard.

Nieuwe natuur in de Bossenwaard

verder op pagina 2

Park Oudegein 

Aanvraag wijkbudget 
Ook in 2020 is het mogelijk om een aanvraag voor een 
bijdrage uit het wijkbudget in te dienen. Iedere aanvraag zal 
individueel worden beoordeeld. Uiteraard speelt ook de 
beschikbaarheid van onze middelen mee. De voorwaarden 
staan op de website (www.wijkplatformhzl.nl). Daar staat ook 
het aanvraagformulier. Mocht u plannen hebben om een 
aanvraag in te dienen: in verband met onze financiële plan-
ning verzoeken wij u om de aanvraag zo spoedig mogelijk in 
te dienen. Of kenbaar te maken dat u dit van plan bent te 
gaan doen (info@wijkplatformhzl.nl). Geef daarbij wel een 
indicatie van de gevraagde bijdrage.

Colofon
Wijknieuws is een periodieke 
uitgave van stichting Wijkplatform 
Hoogzandveld, Zandveld  
& Lekboulevard

Contact
E-mail: info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-50625144
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/ 
wijkplatformHZL

Redactie
Cobie Smith (eindredactie)
Hilbert Hamberg

Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl
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In de gesprekken die ik vaak met bewoners heb, merk  
ik dat men veelal tevreden is over hun buurt en de wijk. 
Dat men prettig woont, goede contacten heeft, goede 
voorzieningen in de wijk, maar dat het altijd beter kan.  
Het kan dus zijn dat u iets nodig heeft, iets wilt of een  
idee heeft, maar niet weet bij wie u moet zijn, dan kan  
ik u proberen u met de juiste mensen van een organisatie 
in contact te brengen.
Bijvoorbeeld dat u zich zorgen maakt om een buurtbewoner 
die u al een tijdje niet meer heeft gezien, of over iemand die 
er steeds onverzorgder uitziet. Het kan ook zijn dat u vragen 
heeft over de veiligheid in uw straat en u bijvoorbeeld graag 
een WhatsApp-groep wilt oprichten. Dit is maar een kleine 
greep uit vragen die misschien bij u spelen.
Heeft u vragen over het onderhoud van de openbare ruimte 
(groenvoorziening, bestrating, verstopt riool, enzovoorts) dan 
kunt u dit telefonisch doorgeven via 14030 of digitaal via 
www.nieuwegein.nl/melden. De kracht van dit systeem is dat 
uw vraag direct bij de juiste afdeling komt die daar over gaat.
 
Ook kan het zijn dat u een idee heeft of u wilt als bewoner 
zelf een initiatief in uw straat/buurt ontwikkelen, dan kan ik 
met u meedenken wat er allemaal mogelijk is. Ik adviseer u 
dan en breng u in contact met partijen die u hierin kunnen 
ondersteunen. Hoe leuk is het dat u hiermee uw buurt nog 
leuker maakt dan dat het al is. Op de gemeentelijke website 
kunt u via www.geinsgeluk.nl hier informatie over vinden.

Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL
Beste wijkbewoner, graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Kees de Bruin en 
ben de wijkcoördinator van uw wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Ik hoor 
u denken, wijkcoördinator, wie is dat, wat doet hij dan? Ik ben een vooruitgeschoven 
post van de gemeente en ben daarmee één van de aanspreekpunten in uw wijk. Door 
veel in de wijk te zijn en contact met u als bewoner te hebben heb ik een actieve en 
verbindende rol. 

Als wijkcoördinator proberen we mensen met elkaar in  
contact te brengen. Bijvoorbeeld dat ze elkaar gedag 
zeggen en als het kan dat ze een praatje met elkaar 
maken. Het lijkt zo iets simpels maar het is voor sommigen  
o zo lastig. Hoe mooi is het als we meer contact met elkaar 
hebben en naar elkaar omkijken.
 
Ook heb ik veel contact met uw wijkagent, Rick-Jan 
Godschalk. Samen staan we bijvoorbeeld 1x per maand op 
de woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur met een statafel 
op het winkelplein van Hoogzandveld en houden we 
spreekuur. U kunt dan zonder afspraak vragen stellen of 
melding maken.
Twee andere partners waar ik veel contact mee heb, is het 
Wijkplatform HZL en de buurtverbinder van MOvactor 
Jaimy van der Veeken. Meer informatie over haar vindt u 
op pagina 5.

Wilt u mij persoonlijk iets laten weten, dat kan, want ik ben 
vaak maandagmiddag en dinsdagochtend in het Buurt-
plein. U kunt dan gewoon binnen lopen.
 
Ik hoop dat ik u zo een beeld heb kunnen geven van wat  
ik als wijkcoördinator in uw wijk allemaal doe en kan 
betekenen.

Kees de Bruin, Wijkcoördinator Gemeente Nieuwegein

Rens Vlieger is sinds 5 jaar werkzaam als BOA (Buitengewoon Opsporings 
ambtenaar) bij de gemeente Nieuwegein en sinds 2 jaar wijkgericht. Onder 
zijn werkgebied vallen de wijken Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard, 
Vreeswijk, Parkhout en Fokkesteeg. 

Een BOA is een gemeente ambtenaar. BOA’s zijn toezichthouders met een breed takenpakket; ze mogen bekeuren 
(beleid is niet direct bekeuren), legitimatie vragen, fouilleren en geweld gebruiken wanneer nodig, mensen zijn verplicht 
om mee te werken. BOA’s hebben ook een sociale functie. Als toezichthouder kunnen BOA’s makkelijker huizen en auto’s 
doorzoeken, in tegenstelling tot de politie. De politie heeft een aanleiding nodig voor dergelijke acties en gerechtelijke 
toestemming. Stel dat BOA’s bij het doorzoeken een wapenvondst doen, dan stapt de BOA terug en de politie pakt het 
verder op. Daarom werken BOA’s en politie nauw en effectief samen. Ook is er samenwerking met andere hulpdiensten 
zoals ambulance en brandweer.

In Nieuwegein zijn er 20 BOA’s. De wijk BOA houdt de langlopende zaken gerelateerd aan de wijk in de gaten. Ze verplaatsen 
zich met auto, fiets of scooter. De wijk BOA werkt meestel alleen, bij late dienst met z’n tweeën. Bij overlast kunnen zij ook 
optreden. Ze staan in verbinding met de meldkamer van de politie. BOA’s zijn te bereiken via 14030. Maar bij nood altijd 112 
of 0900-8844 bellen. Rens Vlieger heeft veel contact met wijkcoördinator Kees de Bruin en wijkagent Rick-Jan Godschalk.

Rens Vlieger, BOA in onze wijk

Rens Vlieger (l) en collega Erich (r)

Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, 
maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord 
te staan of binnen te laten. Toch... laat nooit onbeken-
den binnen, hoe onaardig u dit ook vindt. 

De mooiste smoesjes
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriende-
lijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw 
en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf 
herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstel-
len als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf 
of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, 
bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het 
kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze 
smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom 
klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet 
foppen, want ze willen maar één ding en dat is bij u 
binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader - soms 
zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij 
of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of 
sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen?
•  Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft 

aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het 
niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt 
doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

Tips voor veiliger wonen 
 
Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen! Helaas zijn  
het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. Dit gebeurt ook in de 
wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Wijkagent Rick-Jan Godschalk 
(op de foto) maakt zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van 
alles op de mouw te spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets 
afhandig maken.

•  Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een 
kierstandhouder. Of laat een deurspion in uw voor-
deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat 
zonder uw deur open te doen.

•  Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand 
zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. 
Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan 
een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

•  Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan buit te 
komen, maken sommige dieven gebruik van geweld. 
Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer 
met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. 
Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te 
onthouden hoe hij of zij er uitziet Zijn ze de deur uit, 
kijk door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 
112 en vertel uw verhaal.

•  Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak 
komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon 
maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis 
binnensluipt om uw spullen te stelen.

•  Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. 
Soms komt iemand via de achterdeur uw huis 
binnen om uw spullen te stelen.

Heeft u vragen, bel dan gerust de politie en vraag naar 
uw wijkagent, Rick-Jan Godschalk, telefoonnummer 
0900-8844. 

Begin dit jaar was het 25 jaar geleden dat het water in de Nederlandse 
rivieren (Maas, Waal en IJssel) extreem hoog stond. In Limburg en  
de Betuwe (het rivierengebied) moesten mensen, die woonden in  
de laaggelegen gebieden achter de dijken, zelfs hun huis verlaten 
vanwege het risico op dijkdoorbraak.

De rivier de Lek stond toen ook behoorlijk hoog maar Nieuwegein bleef 
gelukkig veilig achter de dijk. 
Bijgaand een paar foto’s van hoe hoog het water stond, gemaakt door 
Jaap Boersema. Bewoners die hier al langer dan 25 jaar wonen kunnen 
het zich vast wel herinneren.
Deze winter stond het water ook weer heel even tot aan de dijk maar 
door de inmiddels gegraven geulen (project Ruimte voor de Rivier) kan 
het water zich nu veel beter spreiden.

In de uiterwaarden bij Nieuwegein, de Bossenwaard, is in het voorjaar 
2016 het project Ruimte voor de Rivier afgerond.

Hoog water in 1995

Dijk Lekboulevard

Zorgen voor natuurlijke  
en veilige uiterwaarden 
Uiterwaarden zijn de gronden tussen rivier en dijk. Ze zijn bij 
hoogwater nodig om het rivierwater af te voeren en het rivieren-
gebied veilig te houden. Ook vormen ze een leefgebied voor 
planten en dieren. In ons dichtbevolkte land is uiterwaarden-
beheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert voortdurend 
door het aan- en wegspoelen van zand en door de natuurlijke 
aangroei van planten en bomen. Daarom neemt Rijkswaterstaat, 
samen met anderen, maatregelen als dat nodig is voor de 
hoogwaterveiligheid of de natuur. Werk dat nooit klaar is. Zo 
zetten we ons met alle betrokkenen in voor optimale hoogwater-
veiligheid en bescherming van leefgebied in de uiterwaarden.

Gemotoriseerd verkeer
Gemotoriseerd verkeer past evenmin in dit natuurgebied. Motorgeluid 
en betreding leiden tot verstoring van de aanwezige planten en dieren. 
Wat ook verstoord wordt, is de rust die veel bezoekers van het gebied 
juist aantrekt. De afgelopen jaren is aan de westzijde van de brug 
regelmatig de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer geconstateerd 
waarbij sprake is van herhaalde vernieling van aanwezige rasters en 
hekken. Rijkswaterstaat denkt momenteel na over een aanpassing 
van de inrichting, om overlast in de toekomst te voorkomen.

Afval 
Een ander punt van zorg is zwerfafval. Dit draagt bij aan de plastic 
soep en vervuilt het maaisel, zodat het niet meer gebruikt kan 
worden als veevoer. Daarnaast worden er soms brandjes gesticht, 
met name onder de brug en dat leidt tot gevaarlijke situaties op de 
bovenliggende snelweg. Daarom wordt de onderhoudsweg, welke 
onder de brug uitkomt, afgesloten middels een hekwerk.

Uiterwaardenbeheer
Rijkswaterstaat en gemeente Nieuwegein voeren samen het beheer 
uit in de Bossenwaard. Daarbij evalueren we het beheer en delen 
we ervaringen van de afgelopen jaren. Van daaruit kijken we vooruit 
en bepalen we hoe we het beheer in de toekomst willen uitvoeren 
en of er aanpassingen nodig zijn.
Rijkswaterstaat ziet erop toe dat dit gebied veilig blijft bij hoog water 
en laat het onderhouden volgens de Vegetatielegger, die onderdeel 
is van de Waterwet. De Vegetatielegger geeft de norm voor de 
begroeiing aan, vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid en 
waterkwaliteit. Op basis daarvan wordt er gemaaid. Ook wordt 
uitgroei van wilgen verwijderd, om te voorkomen dat dit de afvoer 
van hoog water te veel belemmert.
De gemeente draagt zorg voor de hondenuitlaatstrook en de 
recreatieve onderdelen van het gebied, zoals de zogenaamde 
‘speelaanleidingen’ en de bruggen. De gemeente bekijkt hoe het 
gebied zich ontwikkelt en of er aanpassingen nodig zijn om het 
gebied bruikbaar te houden voor mens, dier, plant en water.

Vergaderdata 
in 2020
De reguliere vergaderingen van  
het Wijkplatform Hoogzandveld, 
Zandveld & Lekboulevard zijn op:
• 3 juni
• 2 september
• 25 november 

Alle vergaderingen zijn op de 
woensdag van 20.00-22.00 uur in 
Buurtplein Zuid en zijn openbaar.
U bent als bewoner altijd van 
harte welkom! Wel graag van te 
voren aanmelden via ons e-mail-
adres, zodat wij u netjes kunnen 
ontvangen.
Wilt u het specifiek over een 
bepaald onderwerp hebben, meldt 
dat dan s.v.p. minimaal een week 
voor de vergadering. 

De data zijn onder voorbehoud, 
check onze website voor actuele 
informatie.

vervolg van de voorpagina

Lees meer op rijkswaterstaat.nl/uiterwaardenbeheer. Voor vragen 
aan Rijkswaterstaat: bel 0800-8002 (gratis).

Haven Lekboulevard
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In de gesprekken die ik vaak met bewoners heb, merk  
ik dat men veelal tevreden is over hun buurt en de wijk. 
Dat men prettig woont, goede contacten heeft, goede 
voorzieningen in de wijk, maar dat het altijd beter kan.  
Het kan dus zijn dat u iets nodig heeft, iets wilt of een  
idee heeft, maar niet weet bij wie u moet zijn, dan kan  
ik u proberen u met de juiste mensen van een organisatie 
in contact te brengen.
Bijvoorbeeld dat u zich zorgen maakt om een buurtbewoner 
die u al een tijdje niet meer heeft gezien, of over iemand die 
er steeds onverzorgder uitziet. Het kan ook zijn dat u vragen 
heeft over de veiligheid in uw straat en u bijvoorbeeld graag 
een WhatsApp-groep wilt oprichten. Dit is maar een kleine 
greep uit vragen die misschien bij u spelen.
Heeft u vragen over het onderhoud van de openbare ruimte 
(groenvoorziening, bestrating, verstopt riool, enzovoorts) dan 
kunt u dit telefonisch doorgeven via 14030 of digitaal via 
www.nieuwegein.nl/melden. De kracht van dit systeem is dat 
uw vraag direct bij de juiste afdeling komt die daar over gaat.
 
Ook kan het zijn dat u een idee heeft of u wilt als bewoner 
zelf een initiatief in uw straat/buurt ontwikkelen, dan kan ik 
met u meedenken wat er allemaal mogelijk is. Ik adviseer u 
dan en breng u in contact met partijen die u hierin kunnen 
ondersteunen. Hoe leuk is het dat u hiermee uw buurt nog 
leuker maakt dan dat het al is. Op de gemeentelijke website 
kunt u via www.geinsgeluk.nl hier informatie over vinden.

Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL
Beste wijkbewoner, graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Kees de Bruin en 
ben de wijkcoördinator van uw wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Ik hoor 
u denken, wijkcoördinator, wie is dat, wat doet hij dan? Ik ben een vooruitgeschoven 
post van de gemeente en ben daarmee één van de aanspreekpunten in uw wijk. Door 
veel in de wijk te zijn en contact met u als bewoner te hebben heb ik een actieve en 
verbindende rol. 

Als wijkcoördinator proberen we mensen met elkaar in  
contact te brengen. Bijvoorbeeld dat ze elkaar gedag 
zeggen en als het kan dat ze een praatje met elkaar 
maken. Het lijkt zo iets simpels maar het is voor sommigen  
o zo lastig. Hoe mooi is het als we meer contact met elkaar 
hebben en naar elkaar omkijken.
 
Ook heb ik veel contact met uw wijkagent, Rick-Jan 
Godschalk. Samen staan we bijvoorbeeld 1x per maand op 
de woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur met een statafel 
op het winkelplein van Hoogzandveld en houden we 
spreekuur. U kunt dan zonder afspraak vragen stellen of 
melding maken.
Twee andere partners waar ik veel contact mee heb, is het 
Wijkplatform HZL en de buurtverbinder van MOvactor 
Jaimy van der Veeken. Meer informatie over haar vindt u 
op pagina 5.

Wilt u mij persoonlijk iets laten weten, dat kan, want ik ben 
vaak maandagmiddag en dinsdagochtend in het Buurt-
plein. U kunt dan gewoon binnen lopen.
 
Ik hoop dat ik u zo een beeld heb kunnen geven van wat  
ik als wijkcoördinator in uw wijk allemaal doe en kan 
betekenen.

Kees de Bruin, Wijkcoördinator Gemeente Nieuwegein

Rens Vlieger is sinds 5 jaar werkzaam als BOA (Buitengewoon Opsporings 
ambtenaar) bij de gemeente Nieuwegein en sinds 2 jaar wijkgericht. Onder 
zijn werkgebied vallen de wijken Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard, 
Vreeswijk, Parkhout en Fokkesteeg. 

Een BOA is een gemeente ambtenaar. BOA’s zijn toezichthouders met een breed takenpakket; ze mogen bekeuren 
(beleid is niet direct bekeuren), legitimatie vragen, fouilleren en geweld gebruiken wanneer nodig, mensen zijn verplicht 
om mee te werken. BOA’s hebben ook een sociale functie. Als toezichthouder kunnen BOA’s makkelijker huizen en auto’s 
doorzoeken, in tegenstelling tot de politie. De politie heeft een aanleiding nodig voor dergelijke acties en gerechtelijke 
toestemming. Stel dat BOA’s bij het doorzoeken een wapenvondst doen, dan stapt de BOA terug en de politie pakt het 
verder op. Daarom werken BOA’s en politie nauw en effectief samen. Ook is er samenwerking met andere hulpdiensten 
zoals ambulance en brandweer.

In Nieuwegein zijn er 20 BOA’s. De wijk BOA houdt de langlopende zaken gerelateerd aan de wijk in de gaten. Ze verplaatsen 
zich met auto, fiets of scooter. De wijk BOA werkt meestel alleen, bij late dienst met z’n tweeën. Bij overlast kunnen zij ook 
optreden. Ze staan in verbinding met de meldkamer van de politie. BOA’s zijn te bereiken via 14030. Maar bij nood altijd 112 
of 0900-8844 bellen. Rens Vlieger heeft veel contact met wijkcoördinator Kees de Bruin en wijkagent Rick-Jan Godschalk.

Rens Vlieger, BOA in onze wijk

Rens Vlieger (l) en collega Erich (r)

Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, 
maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord 
te staan of binnen te laten. Toch... laat nooit onbeken-
den binnen, hoe onaardig u dit ook vindt. 

De mooiste smoesjes
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriende-
lijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw 
en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf 
herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstel-
len als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf 
of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, 
bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het 
kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze 
smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom 
klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet 
foppen, want ze willen maar één ding en dat is bij u 
binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader - soms 
zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij 
of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of 
sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen?
•  Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft 

aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het 
niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt 
doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

Tips voor veiliger wonen 
 
Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen! Helaas zijn  
het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. Dit gebeurt ook in de 
wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Wijkagent Rick-Jan Godschalk 
(op de foto) maakt zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van 
alles op de mouw te spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets 
afhandig maken.

•  Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een 
kierstandhouder. Of laat een deurspion in uw voor-
deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat 
zonder uw deur open te doen.

•  Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand 
zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. 
Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan 
een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

•  Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan buit te 
komen, maken sommige dieven gebruik van geweld. 
Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer 
met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. 
Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te 
onthouden hoe hij of zij er uitziet Zijn ze de deur uit, 
kijk door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 
112 en vertel uw verhaal.

•  Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak 
komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon 
maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis 
binnensluipt om uw spullen te stelen.

•  Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. 
Soms komt iemand via de achterdeur uw huis 
binnen om uw spullen te stelen.

Heeft u vragen, bel dan gerust de politie en vraag naar 
uw wijkagent, Rick-Jan Godschalk, telefoonnummer 
0900-8844. 

Begin dit jaar was het 25 jaar geleden dat het water in de Nederlandse 
rivieren (Maas, Waal en IJssel) extreem hoog stond. In Limburg en  
de Betuwe (het rivierengebied) moesten mensen, die woonden in  
de laaggelegen gebieden achter de dijken, zelfs hun huis verlaten 
vanwege het risico op dijkdoorbraak.

De rivier de Lek stond toen ook behoorlijk hoog maar Nieuwegein bleef 
gelukkig veilig achter de dijk. 
Bijgaand een paar foto’s van hoe hoog het water stond, gemaakt door 
Jaap Boersema. Bewoners die hier al langer dan 25 jaar wonen kunnen 
het zich vast wel herinneren.
Deze winter stond het water ook weer heel even tot aan de dijk maar 
door de inmiddels gegraven geulen (project Ruimte voor de Rivier) kan 
het water zich nu veel beter spreiden.

In de uiterwaarden bij Nieuwegein, de Bossenwaard, is in het voorjaar 
2016 het project Ruimte voor de Rivier afgerond.

Hoog water in 1995

Dijk Lekboulevard

Zorgen voor natuurlijke  
en veilige uiterwaarden 
Uiterwaarden zijn de gronden tussen rivier en dijk. Ze zijn bij 
hoogwater nodig om het rivierwater af te voeren en het rivieren-
gebied veilig te houden. Ook vormen ze een leefgebied voor 
planten en dieren. In ons dichtbevolkte land is uiterwaarden-
beheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert voortdurend 
door het aan- en wegspoelen van zand en door de natuurlijke 
aangroei van planten en bomen. Daarom neemt Rijkswaterstaat, 
samen met anderen, maatregelen als dat nodig is voor de 
hoogwaterveiligheid of de natuur. Werk dat nooit klaar is. Zo 
zetten we ons met alle betrokkenen in voor optimale hoogwater-
veiligheid en bescherming van leefgebied in de uiterwaarden.

Gemotoriseerd verkeer
Gemotoriseerd verkeer past evenmin in dit natuurgebied. Motorgeluid 
en betreding leiden tot verstoring van de aanwezige planten en dieren. 
Wat ook verstoord wordt, is de rust die veel bezoekers van het gebied 
juist aantrekt. De afgelopen jaren is aan de westzijde van de brug 
regelmatig de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer geconstateerd 
waarbij sprake is van herhaalde vernieling van aanwezige rasters en 
hekken. Rijkswaterstaat denkt momenteel na over een aanpassing 
van de inrichting, om overlast in de toekomst te voorkomen.

Afval 
Een ander punt van zorg is zwerfafval. Dit draagt bij aan de plastic 
soep en vervuilt het maaisel, zodat het niet meer gebruikt kan 
worden als veevoer. Daarnaast worden er soms brandjes gesticht, 
met name onder de brug en dat leidt tot gevaarlijke situaties op de 
bovenliggende snelweg. Daarom wordt de onderhoudsweg, welke 
onder de brug uitkomt, afgesloten middels een hekwerk.

Uiterwaardenbeheer
Rijkswaterstaat en gemeente Nieuwegein voeren samen het beheer 
uit in de Bossenwaard. Daarbij evalueren we het beheer en delen 
we ervaringen van de afgelopen jaren. Van daaruit kijken we vooruit 
en bepalen we hoe we het beheer in de toekomst willen uitvoeren 
en of er aanpassingen nodig zijn.
Rijkswaterstaat ziet erop toe dat dit gebied veilig blijft bij hoog water 
en laat het onderhouden volgens de Vegetatielegger, die onderdeel 
is van de Waterwet. De Vegetatielegger geeft de norm voor de 
begroeiing aan, vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid en 
waterkwaliteit. Op basis daarvan wordt er gemaaid. Ook wordt 
uitgroei van wilgen verwijderd, om te voorkomen dat dit de afvoer 
van hoog water te veel belemmert.
De gemeente draagt zorg voor de hondenuitlaatstrook en de 
recreatieve onderdelen van het gebied, zoals de zogenaamde 
‘speelaanleidingen’ en de bruggen. De gemeente bekijkt hoe het 
gebied zich ontwikkelt en of er aanpassingen nodig zijn om het 
gebied bruikbaar te houden voor mens, dier, plant en water.

Vergaderdata 
in 2020
De reguliere vergaderingen van  
het Wijkplatform Hoogzandveld, 
Zandveld & Lekboulevard zijn op:
• 3 juni
• 2 september
• 25 november 

Alle vergaderingen zijn op de 
woensdag van 20.00-22.00 uur in 
Buurtplein Zuid en zijn openbaar.
U bent als bewoner altijd van 
harte welkom! Wel graag van te 
voren aanmelden via ons e-mail-
adres, zodat wij u netjes kunnen 
ontvangen.
Wilt u het specifiek over een 
bepaald onderwerp hebben, meldt 
dat dan s.v.p. minimaal een week 
voor de vergadering. 

De data zijn onder voorbehoud, 
check onze website voor actuele 
informatie.

vervolg van de voorpagina

Lees meer op rijkswaterstaat.nl/uiterwaardenbeheer. Voor vragen 
aan Rijkswaterstaat: bel 0800-8002 (gratis).
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In de gesprekken die ik vaak met bewoners heb, merk  
ik dat men veelal tevreden is over hun buurt en de wijk. 
Dat men prettig woont, goede contacten heeft, goede 
voorzieningen in de wijk, maar dat het altijd beter kan.  
Het kan dus zijn dat u iets nodig heeft, iets wilt of een  
idee heeft, maar niet weet bij wie u moet zijn, dan kan  
ik u proberen u met de juiste mensen van een organisatie 
in contact te brengen.
Bijvoorbeeld dat u zich zorgen maakt om een buurtbewoner 
die u al een tijdje niet meer heeft gezien, of over iemand die 
er steeds onverzorgder uitziet. Het kan ook zijn dat u vragen 
heeft over de veiligheid in uw straat en u bijvoorbeeld graag 
een WhatsApp-groep wilt oprichten. Dit is maar een kleine 
greep uit vragen die misschien bij u spelen.
Heeft u vragen over het onderhoud van de openbare ruimte 
(groenvoorziening, bestrating, verstopt riool, enzovoorts) dan 
kunt u dit telefonisch doorgeven via 14030 of digitaal via 
www.nieuwegein.nl/melden. De kracht van dit systeem is dat 
uw vraag direct bij de juiste afdeling komt die daar over gaat.
 
Ook kan het zijn dat u een idee heeft of u wilt als bewoner 
zelf een initiatief in uw straat/buurt ontwikkelen, dan kan ik 
met u meedenken wat er allemaal mogelijk is. Ik adviseer u 
dan en breng u in contact met partijen die u hierin kunnen 
ondersteunen. Hoe leuk is het dat u hiermee uw buurt nog 
leuker maakt dan dat het al is. Op de gemeentelijke website 
kunt u via www.geinsgeluk.nl hier informatie over vinden.

Kees de Bruin, wijkcoördinator HZL
Beste wijkbewoner, graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Kees de Bruin en 
ben de wijkcoördinator van uw wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Ik hoor 
u denken, wijkcoördinator, wie is dat, wat doet hij dan? Ik ben een vooruitgeschoven 
post van de gemeente en ben daarmee één van de aanspreekpunten in uw wijk. Door 
veel in de wijk te zijn en contact met u als bewoner te hebben heb ik een actieve en 
verbindende rol. 

Als wijkcoördinator proberen we mensen met elkaar in  
contact te brengen. Bijvoorbeeld dat ze elkaar gedag 
zeggen en als het kan dat ze een praatje met elkaar 
maken. Het lijkt zo iets simpels maar het is voor sommigen  
o zo lastig. Hoe mooi is het als we meer contact met elkaar 
hebben en naar elkaar omkijken.
 
Ook heb ik veel contact met uw wijkagent, Rick-Jan 
Godschalk. Samen staan we bijvoorbeeld 1x per maand op 
de woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur met een statafel 
op het winkelplein van Hoogzandveld en houden we 
spreekuur. U kunt dan zonder afspraak vragen stellen of 
melding maken.
Twee andere partners waar ik veel contact mee heb, is het 
Wijkplatform HZL en de buurtverbinder van MOvactor 
Jaimy van der Veeken. Meer informatie over haar vindt u 
op pagina 5.

Wilt u mij persoonlijk iets laten weten, dat kan, want ik ben 
vaak maandagmiddag en dinsdagochtend in het Buurt-
plein. U kunt dan gewoon binnen lopen.
 
Ik hoop dat ik u zo een beeld heb kunnen geven van wat  
ik als wijkcoördinator in uw wijk allemaal doe en kan 
betekenen.

Kees de Bruin, Wijkcoördinator Gemeente Nieuwegein

Rens Vlieger is sinds 5 jaar werkzaam als BOA (Buitengewoon Opsporings 
ambtenaar) bij de gemeente Nieuwegein en sinds 2 jaar wijkgericht. Onder 
zijn werkgebied vallen de wijken Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard, 
Vreeswijk, Parkhout en Fokkesteeg. 

Een BOA is een gemeente ambtenaar. BOA’s zijn toezichthouders met een breed takenpakket; ze mogen bekeuren 
(beleid is niet direct bekeuren), legitimatie vragen, fouilleren en geweld gebruiken wanneer nodig, mensen zijn verplicht 
om mee te werken. BOA’s hebben ook een sociale functie. Als toezichthouder kunnen BOA’s makkelijker huizen en auto’s 
doorzoeken, in tegenstelling tot de politie. De politie heeft een aanleiding nodig voor dergelijke acties en gerechtelijke 
toestemming. Stel dat BOA’s bij het doorzoeken een wapenvondst doen, dan stapt de BOA terug en de politie pakt het 
verder op. Daarom werken BOA’s en politie nauw en effectief samen. Ook is er samenwerking met andere hulpdiensten 
zoals ambulance en brandweer.

In Nieuwegein zijn er 20 BOA’s. De wijk BOA houdt de langlopende zaken gerelateerd aan de wijk in de gaten. Ze verplaatsen 
zich met auto, fiets of scooter. De wijk BOA werkt meestel alleen, bij late dienst met z’n tweeën. Bij overlast kunnen zij ook 
optreden. Ze staan in verbinding met de meldkamer van de politie. BOA’s zijn te bereiken via 14030. Maar bij nood altijd 112 
of 0900-8844 bellen. Rens Vlieger heeft veel contact met wijkcoördinator Kees de Bruin en wijkagent Rick-Jan Godschalk.

Rens Vlieger, BOA in onze wijk

Rens Vlieger (l) en collega Erich (r)

Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, 
maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord 
te staan of binnen te laten. Toch... laat nooit onbeken-
den binnen, hoe onaardig u dit ook vindt. 

De mooiste smoesjes
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriende-
lijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw 
en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf 
herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstel-
len als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf 
of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, 
bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het 
kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze 
smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom 
klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet 
foppen, want ze willen maar één ding en dat is bij u 
binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader - soms 
zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij 
of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of 
sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen?
•  Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft 

aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het 
niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt 
doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

Tips voor veiliger wonen 
 
Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen! Helaas zijn  
het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. Dit gebeurt ook in de 
wijk Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Wijkagent Rick-Jan Godschalk 
(op de foto) maakt zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van 
alles op de mouw te spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets 
afhandig maken.

•  Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een 
kierstandhouder. Of laat een deurspion in uw voor-
deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat 
zonder uw deur open te doen.

•  Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand 
zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. 
Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan 
een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

•  Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan buit te 
komen, maken sommige dieven gebruik van geweld. 
Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer 
met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. 
Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te 
onthouden hoe hij of zij er uitziet Zijn ze de deur uit, 
kijk door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 
112 en vertel uw verhaal.

•  Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak 
komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon 
maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis 
binnensluipt om uw spullen te stelen.

•  Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. 
Soms komt iemand via de achterdeur uw huis 
binnen om uw spullen te stelen.

Heeft u vragen, bel dan gerust de politie en vraag naar 
uw wijkagent, Rick-Jan Godschalk, telefoonnummer 
0900-8844. 

Begin dit jaar was het 25 jaar geleden dat het water in de Nederlandse 
rivieren (Maas, Waal en IJssel) extreem hoog stond. In Limburg en  
de Betuwe (het rivierengebied) moesten mensen, die woonden in  
de laaggelegen gebieden achter de dijken, zelfs hun huis verlaten 
vanwege het risico op dijkdoorbraak.

De rivier de Lek stond toen ook behoorlijk hoog maar Nieuwegein bleef 
gelukkig veilig achter de dijk. 
Bijgaand een paar foto’s van hoe hoog het water stond, gemaakt door 
Jaap Boersema. Bewoners die hier al langer dan 25 jaar wonen kunnen 
het zich vast wel herinneren.
Deze winter stond het water ook weer heel even tot aan de dijk maar 
door de inmiddels gegraven geulen (project Ruimte voor de Rivier) kan 
het water zich nu veel beter spreiden.

In de uiterwaarden bij Nieuwegein, de Bossenwaard, is in het voorjaar 
2016 het project Ruimte voor de Rivier afgerond.

Hoog water in 1995

Dijk Lekboulevard

Zorgen voor natuurlijke  
en veilige uiterwaarden 
Uiterwaarden zijn de gronden tussen rivier en dijk. Ze zijn bij 
hoogwater nodig om het rivierwater af te voeren en het rivieren-
gebied veilig te houden. Ook vormen ze een leefgebied voor 
planten en dieren. In ons dichtbevolkte land is uiterwaarden-
beheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert voortdurend 
door het aan- en wegspoelen van zand en door de natuurlijke 
aangroei van planten en bomen. Daarom neemt Rijkswaterstaat, 
samen met anderen, maatregelen als dat nodig is voor de 
hoogwaterveiligheid of de natuur. Werk dat nooit klaar is. Zo 
zetten we ons met alle betrokkenen in voor optimale hoogwater-
veiligheid en bescherming van leefgebied in de uiterwaarden.

Gemotoriseerd verkeer
Gemotoriseerd verkeer past evenmin in dit natuurgebied. Motorgeluid 
en betreding leiden tot verstoring van de aanwezige planten en dieren. 
Wat ook verstoord wordt, is de rust die veel bezoekers van het gebied 
juist aantrekt. De afgelopen jaren is aan de westzijde van de brug 
regelmatig de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer geconstateerd 
waarbij sprake is van herhaalde vernieling van aanwezige rasters en 
hekken. Rijkswaterstaat denkt momenteel na over een aanpassing 
van de inrichting, om overlast in de toekomst te voorkomen.

Afval 
Een ander punt van zorg is zwerfafval. Dit draagt bij aan de plastic 
soep en vervuilt het maaisel, zodat het niet meer gebruikt kan 
worden als veevoer. Daarnaast worden er soms brandjes gesticht, 
met name onder de brug en dat leidt tot gevaarlijke situaties op de 
bovenliggende snelweg. Daarom wordt de onderhoudsweg, welke 
onder de brug uitkomt, afgesloten middels een hekwerk.

Uiterwaardenbeheer
Rijkswaterstaat en gemeente Nieuwegein voeren samen het beheer 
uit in de Bossenwaard. Daarbij evalueren we het beheer en delen 
we ervaringen van de afgelopen jaren. Van daaruit kijken we vooruit 
en bepalen we hoe we het beheer in de toekomst willen uitvoeren 
en of er aanpassingen nodig zijn.
Rijkswaterstaat ziet erop toe dat dit gebied veilig blijft bij hoog water 
en laat het onderhouden volgens de Vegetatielegger, die onderdeel 
is van de Waterwet. De Vegetatielegger geeft de norm voor de 
begroeiing aan, vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid en 
waterkwaliteit. Op basis daarvan wordt er gemaaid. Ook wordt 
uitgroei van wilgen verwijderd, om te voorkomen dat dit de afvoer 
van hoog water te veel belemmert.
De gemeente draagt zorg voor de hondenuitlaatstrook en de 
recreatieve onderdelen van het gebied, zoals de zogenaamde 
‘speelaanleidingen’ en de bruggen. De gemeente bekijkt hoe het 
gebied zich ontwikkelt en of er aanpassingen nodig zijn om het 
gebied bruikbaar te houden voor mens, dier, plant en water.

Vergaderdata 
in 2020
De reguliere vergaderingen van  
het Wijkplatform Hoogzandveld, 
Zandveld & Lekboulevard zijn op:
• 3 juni
• 2 september
• 25 november 

Alle vergaderingen zijn op de 
woensdag van 20.00-22.00 uur in 
Buurtplein Zuid en zijn openbaar.
U bent als bewoner altijd van 
harte welkom! Wel graag van te 
voren aanmelden via ons e-mail-
adres, zodat wij u netjes kunnen 
ontvangen.
Wilt u het specifiek over een 
bepaald onderwerp hebben, meldt 
dat dan s.v.p. minimaal een week 
voor de vergadering. 

De data zijn onder voorbehoud, 
check onze website voor actuele 
informatie.

vervolg van de voorpagina

Lees meer op rijkswaterstaat.nl/uiterwaardenbeheer. Voor vragen 
aan Rijkswaterstaat: bel 0800-8002 (gratis).

Haven Lekboulevard
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Groenwandelingen 2020

Theo wijst tijdens de wandelingen op bijzondere bomen, struiken 
en ander groen. Door met deze wandelingen mee te lopen, kijk je 
met hele andere ogen naar de buurt: welke bomen en struiken 
staan er zoal in de wijken en hoe is het met het onderhoud van het 
groen gesteld dat door de gemeente wordt onderhouden.
Theo legt ook uit welke normen de gemeente hanteert bij het 
snoeien en maaien van het openbare groen.

Dit jaar gaan we ook voor het eerst wandelen door Park Oudegein 
omdat dit park dicht tegen onze wijken aanligt en het leuk is om 
daar weer hele andere groensoorten te ontdekken.

Loopt u ook een keertje mee? Wij stellen dat bijzonder op prijs!  
Met uw ogen zien we wellicht weer andere ‘groen’ zaken die ook 
belangrijk zijn.
Het verzamelpunt is altijd voor Buurtplein Zuid (Winkelcentrum 
Hoogzandveld). U herkent het groepje aan de gele hesjes van de 
leden van het Wijkplatform. Na afloop van de wandeling is er 
gelegenheid om nog wat te drinken met elkaar. De wandelingen 
duren ongeveer een uur tot anderhalf uur. 

Meld u van tevoren wel even aan via e-mail info@wijkplatformhzl.nl
Mocht de wandelingen onverhoopt niet door gaan, dan laten wij u 
dat weten.

De data voor de groenwandelingen dit jaar zijn:
Zaterdag 2 mei - start 10.00 uur  
Donderdag 11 juni - start 14.00 uur
Donderdag 30 juli - start 19.00 uur

Extra Park Oudegein wandelingen:
Donderdag 11 juni - start 19.00 uur
Donderdag 3 september - start 14.00 uur

Let op: alle data onder voorbehoud i.v.m. de corona-crisis.

Het Wijkplatform HZL organiseert ook dit jaar weer een aantal 
Groenwandelingen. Onder leiding van Theo Kleijer (lid van het 
Wijkplatform HZL en van beroep hovenier) wandelen we door de 
wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Er zijn drie 
wandelingen door deze wijken. 

Tunnels zijn vaak onaangename ruimtes in een stad door slechte verlichting, onoverzichtelijke routes, tochtig 
en grauw. In onze wijken zijn vier tunnels die onder de Zandveldseweg doorlopen; Waterbiestunnel, Veertunnel, 
Lijsterbestunnel en Sporttunnel.

De Veertunnel, die direct bij het winkelcentrum uitkomt, is al lang geleden voorzien van een mozaïeken kunstwerk. 
De overige tunnels zijn onaangename tunnels als er geen daglicht meer is, zoals de Lijsterbestunnel en de 
Sporttunnel (zie foto). Bij de Waterbiestunnel staan vaak ’s avonds groepjes jongeren. Deze onaangename 
plekken kunnen een gevoel van onveiligheid oproepen, en daar wil het Wijkplatform wat aan doen.

Hoe kunnen we deze tunnels verbeteren?
Door het hele land zijn er initiatieven om dit soort plekken een ‘make-over’ te geven door 
middel van betere verlichting en te werken met kleur in de vorm van muurschilderingen, 
tegels, etcetera. Het Wijkplatform wilt zich inspannen om een project te starten om onze 
tunnels ook een make-over te geven waardoor de sfeer verbetert en daarmee dus ook het 
veiligheidsgevoel.
Voor het artistieke deel denken we aan de kinderen van de drie basisscholen in de wijken 
HZL. Wat zou het leuk zijn als zij onder begeleiding van een kunstenaar ideeën/ontwerpen 
kunnen maken.

Echter: op het moment dat we dit plan ontwikkelden was er nog geen sprake van corona 
in ons land. De werkelijkheid heeft ons ingehaald, maar als alles weer ‘normaal’ is, willen 
we heel graag verder met dit project. Mocht u echter al een idee of mening hebben over 
de tunnels, mail dan s.v.p. naar het Wijkplatform (info@wijkplatformhzl.nl).

TunnelVisie, een idee van het Wijkplatform HZL

Je loopt door de wijk en ineens krijg je een briljant idee 
voor in je buurt. Wat nou als… In het begin zit het idee 
alleen maar in je hoofd. Daarna ga je het voorzichtig delen 
met anderen. Of misschien deel je het idee direct met je 
omgeving. Mensen worden enthousiast en zeggen dat je het 
moet gaan doen. Maar alleen is ook maar alleen. Wie kan 
je verder helpen? Ontmoet de buurtverbinder van MOvactor, 
Jaimy van der Veeken in Buurtplein Zuid.

Iedereen heeft wel eens ideeën voor een leukere samenleving. Die maken we met elkaar. En iedere inwoner van 
Nieuwegein kan hier een bijdrage aanleveren. Klein of groot, dat maakt niet uit. Een bijdrage leveren kan in 
allerlei vormen en maten, aansluitend bij wat jij kan en wilt. Hoe mooi is het als straks jouw idee op de kaart wordt 
gezet, of dat je er iets mee versterkt dat al bestaat? Een aanvulling op een bestaand initiatief wordt meestal met 
open armen ontvangen. Als er in Nieuwegein een buurtinitiatief is waar je enthousiast van wordt, wordt ook hiervoor 
je bijdrage ontzettend gewaardeerd. Wellicht ga je straks één-op-één aan de slag of met een groep. En wanneer het 
past in jouw agenda. Regelmatig of af en toe. Jij bepaalt. Dus heb je een geweldig idee of wil je graag meedoen bij 
een initiatief wat al loopt? Durf en maak het verschil! 

Van idee tot uitvoering
Als je een idee deelt en jouw omgeving wordt er ook enthousiast van, dan weet je dat het niet ‘zomaar’ een idee is. 
Dit idee heeft voordelen voor de buurtbewoners of misschien wel voor heel Nieuwegein. Jaimy denkt graag mee bij 
het uitwerken van het idee, van plan tot uitvoering. Samen wordt gekeken naar draagvl ak binnen Nieuwegein.  
En wanneer nodig helpt Jaimy je met het op inhoud verrijken van het initiatief. De buurtverbinder heeft een groot 
netwerk en kan hierdoor kijken welke organisatie(-s) of personen kunnen helpen met het uitvoeren van het plan. 
Je hoeft het dus niet alleen te doen. Ook wordt er gekeken naar vergunningen. Zijn deze nodig? Is er geld nodig  
en zo ja, waar zou dat vandaan kunnen komen? 
Dus heb je een idee? Wil je sparren over de haalbaarheid? En wellicht echt gaan doen? Neem contact op met Jaimy, 
de buurtverbinder van jouw wijk, via e-mail jvanderveeken@movactor.nl of via 06-43368425.

Durf en maak het verschil

Jaimy van der Veeken op de bank bij het 
Buurtplein, foto gemaakt door Naomi Wijling

Beste lezer,

We zitten middenin de corona-crisis, een hele moeilijke tijd die ons allen raakt en waarvan we niet weten hoe  
de nabije toekomst eruit zal zien. De start van dit Wijknieuws was al in februari en omdat een aantal mensen  
al hadden meegewerkt zou het jammer zijn dit nu op de plank te laten liggen. Zo houden we jullie toch nog  
op de hoogte van andere zaken in de wijk.
U leest in dit nummer o.a. over de partners van het Wijkplatform: de wijkcoördinator Kees, buurtverbinder Jaimy van het 
Buurtplein, Rick-Jan de wijkagent en Rens de BOA. Verder leest u ook over onze prachtige uiterwaard de Bossenwaard 
(met dank aan Rijkswaterstaat) én over een nieuw plan van het Wijkplatform met de werktitel TunnelVisie.

Tenslotte wens ik namens het Wijkplatform iedereen heel veel sterkte en laten we hoop houden dat alle stil-
liggende activiteiten (ook die van de partners) op een niet al te lange termijn weer opgepakt kunnen worden. 

Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL

Toen de Lek een aantal jaren geleden meer ruimte kreeg om hoogwater af 
te kunnen voeren is een nieuw natuurgebied aangelegd: de Bossenwaard. 
Veel wilde planten en dieren, ook zeldzame soorten die op de rode lijst 
staan, voelen zich hier thuis. Het betekent wel dat er geen plaats is voor 
honden en gemotoriseerd verkeer. 

Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je nog grutto’s en wulpen kunt 
zien. Maar in het vroege voorjaar bezoeken ze de Bossenwaard. Ook 
andere vogels zoals de tureluur en de kleine plevier hebben zich daar 
gevestigd. Bezoekers hebben vanaf de dijk en vanuit de vogelkijkwand 
zicht op een natuurplas met watervogels. En sinds een paar jaar genieten bewoners aan de dijk van de aanblik 
van lepelaars, als die op de voor hen kenmerkende wijze met hun snavel in het water roeren op zoek naar voedsel. 
In het voorjaar dat nu aanbreekt kun je hazen zien in het veld, met de ‘kolder in hun kop’. Tenminste, zolang ze 
niet worden verstoord door verkeer of door loslopende honden.

Honden
Honden zijn niet toegestaan in natuurgebied de Bossenwaard. De schade die honden aanrichten in een natuur-
gebied is vaak niet direct zichtbaar. Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook wanneer deze niets 
doen. Vogels en andere dieren vestigen zich niet in een gebied als ze zich niet veilig voelen. In geval van hoogwater 
kan wild, dat dan weinig ruimte over heeft, in paniek te water raken en verdrinken. Honden zijn wel toegestaan op 
de hondenuitlaatstrook net ten noorden van de Bossenwaard.

Nieuwe natuur in de Bossenwaard

verder op pagina 2

Park Oudegein 

Aanvraag wijkbudget 
Ook in 2020 is het mogelijk om een aanvraag voor een 
bijdrage uit het wijkbudget in te dienen. Iedere aanvraag zal 
individueel worden beoordeeld. Uiteraard speelt ook de 
beschikbaarheid van onze middelen mee. De voorwaarden 
staan op de website (www.wijkplatformhzl.nl). Daar staat ook 
het aanvraagformulier. Mocht u plannen hebben om een 
aanvraag in te dienen: in verband met onze financiële plan-
ning verzoeken wij u om de aanvraag zo spoedig mogelijk in 
te dienen. Of kenbaar te maken dat u dit van plan bent te 
gaan doen (info@wijkplatformhzl.nl). Geef daarbij wel een 
indicatie van de gevraagde bijdrage.

Colofon
Wijknieuws is een periodieke 
uitgave van stichting Wijkplatform 
Hoogzandveld, Zandveld  
& Lekboulevard

Contact
E-mail: info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-50625144
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/ 
wijkplatformHZL

Redactie
Cobie Smith (eindredactie)
Met dank aan de partners  
van het Wijkplatform!

Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl
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Groenwandelingen 2020

Theo wijst tijdens de wandelingen op bijzondere bomen, struiken 
en ander groen. Door met deze wandelingen mee te lopen, kijk je 
met hele andere ogen naar de buurt: welke bomen en struiken 
staan er zoal in de wijken en hoe is het met het onderhoud van het 
groen gesteld dat door de gemeente wordt onderhouden.
Theo legt ook uit welke normen de gemeente hanteert bij het 
snoeien en maaien van het openbare groen.

Dit jaar gaan we ook voor het eerst wandelen door Park Oudegein 
omdat dit park dicht tegen onze wijken aanligt en het leuk is om 
daar weer hele andere groensoorten te ontdekken.

Loopt u ook een keertje mee? Wij stellen dat bijzonder op prijs!  
Met uw ogen zien we wellicht weer andere ‘groen’ zaken die ook 
belangrijk zijn.
Het verzamelpunt is altijd voor Buurtplein Zuid (Winkelcentrum 
Hoogzandveld). U herkent het groepje aan de gele hesjes van de 
leden van het Wijkplatform. Na afloop van de wandeling is er 
gelegenheid om nog wat te drinken met elkaar. De wandelingen 
duren ongeveer een uur tot anderhalf uur. 

Meld u van tevoren wel even aan via e-mail info@wijkplatformhzl.nl
Mocht de wandelingen onverhoopt niet door gaan, dan laten wij u 
dat weten.

De data voor de groenwandelingen dit jaar zijn:
Zaterdag 2 mei - start 10.00 uur  
Donderdag 11 juni - start 14.00 uur
Donderdag 30 juli - start 19.00 uur

Extra Park Oudegein wandelingen:
Donderdag 11 juni - start 19.00 uur
Donderdag 3 september - start 14.00 uur

Let op: alle data onder voorbehoud i.v.m. de corona-crisis.

Het Wijkplatform HZL organiseert ook dit jaar weer een aantal 
Groenwandelingen. Onder leiding van Theo Kleijer (lid van het 
Wijkplatform HZL en van beroep hovenier) wandelen we door de 
wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Er zijn drie 
wandelingen door deze wijken. 

Tunnels zijn vaak onaangename ruimtes in een stad door slechte verlichting, onoverzichtelijke routes, tochtig 
en grauw. In onze wijken zijn vier tunnels die onder de Zandveldseweg doorlopen; Waterbiestunnel, Veertunnel, 
Lijsterbestunnel en Sporttunnel.

De Veertunnel, die direct bij het winkelcentrum uitkomt, is al lang geleden voorzien van een mozaïeken kunstwerk. 
De overige tunnels zijn onaangename tunnels als er geen daglicht meer is, zoals de Lijsterbestunnel en de 
Sporttunnel (zie foto). Bij de Waterbiestunnel staan vaak ’s avonds groepjes jongeren. Deze onaangename 
plekken kunnen een gevoel van onveiligheid oproepen, en daar wil het Wijkplatform wat aan doen.

Hoe kunnen we deze tunnels verbeteren?
Door het hele land zijn er initiatieven om dit soort plekken een ‘make-over’ te geven door 
middel van betere verlichting en te werken met kleur in de vorm van muurschilderingen, 
tegels, etcetera. Het Wijkplatform wilt zich inspannen om een project te starten om onze 
tunnels ook een make-over te geven waardoor de sfeer verbetert en daarmee dus ook het 
veiligheidsgevoel.
Voor het artistieke deel denken we aan de kinderen van de drie basisscholen in de wijken 
HZL. Wat zou het leuk zijn als zij onder begeleiding van een kunstenaar ideeën/ontwerpen 
kunnen maken.

Echter: op het moment dat we dit plan ontwikkelden was er nog geen sprake van corona 
in ons land. De werkelijkheid heeft ons ingehaald, maar als alles weer ‘normaal’ is, willen 
we heel graag verder met dit project. Mocht u echter al een idee of mening hebben over 
de tunnels, mail dan s.v.p. naar het Wijkplatform (info@wijkplatformhzl.nl).

TunnelVisie, een idee van het Wijkplatform HZL

Je loopt door de wijk en ineens krijg je een briljant idee 
voor in je buurt. Wat nou als… In het begin zit het idee 
alleen maar in je hoofd. Daarna ga je het voorzichtig delen 
met anderen. Of misschien deel je het idee direct met je 
omgeving. Mensen worden enthousiast en zeggen dat je het 
moet gaan doen. Maar alleen is ook maar alleen. Wie kan 
je verder helpen? Ontmoet de buurtverbinder van MOvactor, 
Jaimy van der Veeken in Buurtplein Zuid.

Iedereen heeft wel eens ideeën voor een leukere samenleving. Die maken we met elkaar. En iedere inwoner van 
Nieuwegein kan hier een bijdrage aanleveren. Klein of groot, dat maakt niet uit. Een bijdrage leveren kan in 
allerlei vormen en maten, aansluitend bij wat jij kan en wilt. Hoe mooi is het als straks jouw idee op de kaart wordt 
gezet, of dat je er iets mee versterkt dat al bestaat? Een aanvulling op een bestaand initiatief wordt meestal met 
open armen ontvangen. Als er in Nieuwegein een buurtinitiatief is waar je enthousiast van wordt, wordt ook hiervoor 
je bijdrage ontzettend gewaardeerd. Wellicht ga je straks één-op-één aan de slag of met een groep. En wanneer het 
past in jouw agenda. Regelmatig of af en toe. Jij bepaalt. Dus heb je een geweldig idee of wil je graag meedoen bij 
een initiatief wat al loopt? Durf en maak het verschil! 

Van idee tot uitvoering
Als je een idee deelt en jouw omgeving wordt er ook enthousiast van, dan weet je dat het niet ‘zomaar’ een idee is. 
Dit idee heeft voordelen voor de buurtbewoners of misschien wel voor heel Nieuwegein. Jaimy denkt graag mee bij 
het uitwerken van het idee, van plan tot uitvoering. Samen wordt gekeken naar draagvl ak binnen Nieuwegein.  
En wanneer nodig helpt Jaimy je met het op inhoud verrijken van het initiatief. De buurtverbinder heeft een groot 
netwerk en kan hierdoor kijken welke organisatie(-s) of personen kunnen helpen met het uitvoeren van het plan. 
Je hoeft het dus niet alleen te doen. Ook wordt er gekeken naar vergunningen. Zijn deze nodig? Is er geld nodig  
en zo ja, waar zou dat vandaan kunnen komen? 
Dus heb je een idee? Wil je sparren over de haalbaarheid? En wellicht echt gaan doen? Neem contact op met Jaimy, 
de buurtverbinder van jouw wijk, via e-mail jvanderveeken@movactor.nl of via 06-43368425.

Durf en maak het verschil

Jaimy van der Veeken op de bank bij het 
Buurtplein, foto gemaakt door Naomi Wijling

Beste lezer,

We zitten middenin de corona-crisis, een hele moeilijke tijd die ons allen raakt en waarvan we niet weten hoe  
de nabije toekomst eruit zal zien. De start van dit Wijknieuws was al in februari en omdat een aantal mensen  
al hadden meegewerkt zou het jammer zijn dit nu op de plank te laten liggen. Zo houden we jullie toch nog  
op de hoogte van andere zaken in de wijk.
U leest in dit nummer o.a. over de partners van het Wijkplatform: de wijkcoördinator Kees, buurtverbinder Jaimy van het 
Buurtplein, Rick-Jan de wijkagent en Rens de BOA. Verder leest u ook over onze prachtige uiterwaard de Bossenwaard 
(met dank aan Rijkswaterstaat) én over een nieuw plan van het Wijkplatform met de werktitel TunnelVisie.

Tenslotte wens ik namens het Wijkplatform iedereen heel veel sterkte en laten we hoop houden dat alle stil-
liggende activiteiten (ook die van de partners) op een niet al te lange termijn weer opgepakt kunnen worden. 

Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL

Toen de Lek een aantal jaren geleden meer ruimte kreeg om hoogwater af 
te kunnen voeren is een nieuw natuurgebied aangelegd: de Bossenwaard. 
Veel wilde planten en dieren, ook zeldzame soorten die op de rode lijst 
staan, voelen zich hier thuis. Het betekent wel dat er geen plaats is voor 
honden en gemotoriseerd verkeer. 

Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je nog grutto’s en wulpen kunt 
zien. Maar in het vroege voorjaar bezoeken ze de Bossenwaard. Ook 
andere vogels zoals de tureluur en de kleine plevier hebben zich daar 
gevestigd. Bezoekers hebben vanaf de dijk en vanuit de vogelkijkwand 
zicht op een natuurplas met watervogels. En sinds een paar jaar genieten bewoners aan de dijk van de aanblik 
van lepelaars, als die op de voor hen kenmerkende wijze met hun snavel in het water roeren op zoek naar voedsel. 
In het voorjaar dat nu aanbreekt kun je hazen zien in het veld, met de ‘kolder in hun kop’. Tenminste, zolang ze 
niet worden verstoord door verkeer of door loslopende honden.

Honden
Honden zijn niet toegestaan in natuurgebied de Bossenwaard. De schade die honden aanrichten in een natuur-
gebied is vaak niet direct zichtbaar. Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook wanneer deze niets 
doen. Vogels en andere dieren vestigen zich niet in een gebied als ze zich niet veilig voelen. In geval van hoogwater 
kan wild, dat dan weinig ruimte over heeft, in paniek te water raken en verdrinken. Honden zijn wel toegestaan op 
de hondenuitlaatstrook net ten noorden van de Bossenwaard.

Nieuwe natuur in de Bossenwaard

verder op pagina 2

Park Oudegein 

Aanvraag wijkbudget 
Ook in 2020 is het mogelijk om een aanvraag voor een 
bijdrage uit het wijkbudget in te dienen. Iedere aanvraag zal 
individueel worden beoordeeld. Uiteraard speelt ook de 
beschikbaarheid van onze middelen mee. De voorwaarden 
staan op de website (www.wijkplatformhzl.nl). Daar staat ook 
het aanvraagformulier. Mocht u plannen hebben om een 
aanvraag in te dienen: in verband met onze financiële plan-
ning verzoeken wij u om de aanvraag zo spoedig mogelijk in 
te dienen. Of kenbaar te maken dat u dit van plan bent te 
gaan doen (info@wijkplatformhzl.nl). Geef daarbij wel een 
indicatie van de gevraagde bijdrage.

Colofon
Wijknieuws is een periodieke 
uitgave van stichting Wijkplatform 
Hoogzandveld, Zandveld  
& Lekboulevard

Contact
E-mail: info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-50625144
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/ 
wijkplatformHZL

Redactie
Cobie Smith (eindredactie)
Met dank aan de partners  
van het Wijkplatform!

Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl
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