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Nieuwegeinse bouwer Trebbe mag  
plan Middenblok uitwerken en bouwen
Nieuwegein gaat de voorgenomen woningbouwplannen voor het ‘Middenblok’ in Hoogzandveld uitvoeren.  
Het uitwerkingsplan is vastgesteld en tegelijkertijd heeft de gemeente ontwikkelende bouwer Trebbe gekozen 
om het ontwerp verder uit te werken en het Middenblok te bouwen. 

Trebbe, dat een vestiging in Nieuwegein heeft, diende 
samen met LAP Landscape & Urban Design en Klunder 
Architecten het winnende plan in voor het Middenblok 
met de titel ‘Lotus - Het Groene Collectief’: een leef-
omgeving waar groen en ontmoeten centraal staan. 

Maximaal 50 woningen
Het uitwerkingsplan is een van de laatste onderdelen van 
het bestemmingsplan ‘Lekboulevard - Hoogzandveld 
Centrum.’ Daarin staat dat op de locatie naast de 
parkeerplaats van het winkelcentrum maximaal  
50 woningen mogen komen, in verschillende prijs- 
segmenten. Eind vorig jaar zette de gemeente een 
tender uit om een ontwikkelaar te kiezen. In december 
2021 meldden zich 18 geïnteresseerde partijen. De 
selectiecommissie bepaalde welke 5 partijen daarna 
een bieding mochten doen. 

Gevelplanten en meer groen
Het gekozen plan sluit aan bij de stedenbouwkundige 
uitgangspunten. Groen, ontmoeting en duurzaamheid 
staan in ‘Lotus - Het Groene Collectief’ centraal. De 
woningen en appartementen (ontworpen door Klunder 
Architecten) zijn verdeeld over twee complexen en 
worden verbonden door een groene ‘plint’. De eerste en 
tweede bouwlaag van de woningen krijgen groene 
gevelplanten. Pergola’s en veranda’s geven het geheel 
een speels effect. Kenmerkend aan de bouwblokken 
worden de warme uitstraling met baksteen en hout. 

verder op pagina 2
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Gemeenschappelijke onderdelen
Ontmoeting is in het ontwerp een belangrijke pijler. Het is terug te 
zien in de gemeenschappelijke ruimte in het appartementencom-
plex. Verder komt boven op de parkeergarage een collectieve 
binnentuin voor de woonhuizen: een fleurige tuin met een kas, 
lange eettafel en speelelement. Ontmoeting sluit aan op de bewoners, 
omdat het Middenblok straks een thuis biedt aan veel verschillende 
doelgroepen. Er zijn koopwoningen en appartementen in de sociale 
huur, middenhuur en vrije sectorhuur. 

Aansluiting op de locatie
‘Lotus - Het Groene Collectief’ sluit aan op de gebiedsontwikkeling. 
Het plan verbindt het Lotusplantsoen met het winkelcentrum door 
een wandelpad, met aangrenzend de ontmoetingsruimte met terras 
(ontworpen door LAP Landscape & Urban Design). Ook komt er 
een tiny forest met verschillende bomen en lage beplanting. Het 
plan is klimaatadaptief door de vele beplanting, waterbuffers en wadi’s. 
De bewoners kunnen straks gebruik maken van deelmobiliteit.

Oog voor de omgeving
Het plan van Trebbe heeft ook nadrukkelijk oog voor de omgeving: 
het plan onderscheidde zich van anderen door te kiezen voor het 
schroeven van de heipalen in plaats van te heien. Er zal ook een 
wekelijks inloopspreekuur komen en de ontwikkelaar biedt 24/7 
telefonische bereikbaarheid. Trebbe is lokaal goed verankerd, 
doordat zij ook een vestiging in Nieuwegein hebben. 

Bouwplanning
Dit jaar staat verder in het teken van het voorbereiden van de bouw. 
Omwonenden worden hierin steeds betrokken. Trebbe wil begin 
2023 met de bouw beginnen. Een jaar later, begin 2024, moet de 
ontwikkeling van het Middenblok klaar zijn. 

Ontwikkelingen 
in onze wijken
In Hoogzandveld gaat gebouwd  
worden! Woningen (het Middenblok) 
die hard nodig zijn om een klein 
stukje van het woningtekort op  
te lossen. U heeft de laatste infor-
matie hierover waarschijnlijk al 
ergens gelezen maar voor de 
zekerheid zetten we het ook in dit 
Wijknieuws. U vindt daarin ook het 
mailadres voor als u vragen heeft of 
anders geïnteresseerd bent.

Over de ontwikkelingen met betrek-
king tot het nieuwe politiebureau en 
het Sportpark Parkhout heeft de 
gemeente kortgeleden plannen 
gepubliceerd. Verderop vindt u hier 
meer informatie over. Voor het 
politiebureau is er 22 februari jl. al 
een informatieavond geweest voor 
omwonenden, deze is goed bezocht. 

In dit nummer kunt u ook kennisma-
ken met onze nieuwe wijkcoördinator, 
Amber Nefkens. Kees de Bruin heeft 
ons vanwege een herindeling van de 
wijkco’s verlaten. We hebben inmid-
dels kennis gemaakt met Amber en 
zijn ervan overtuigd dat zij voor onze 
wijken veel zal kunnen betekenen! 

Ik hoop dat u een mooie zomer 
heeft, voor velen weer de ‘vrijheid’ 
om op pad te gaan en elkaar te 
ontmoeten. Voor degenen die door 
welke reden dan ook niet zo makke-
lijk van huis wegkomen: hopelijk 
kunt u toch genieten van dat wat 
dichtbij is en waar u blij van wordt. 
Er is ook weer veel te doen in het 
Buurtplein, mocht u zin hebben in 
een activiteit georganiseerd door 
MOvactor. U kunt daar ook altijd 
naar binnen lopen voor een babbel 
en een kopje koffie.

Tot slot weer een ieder hartelijk 
bedankt die meegewerkt heeft aan 
de totstandkoming van dit nummer. 
En u weet: reageren kan altijd!

Cobie Smith
Voorzitter WijkplatformHZL

Op 21 juni is er weer een bijeenkomst voor omwonenden.  
Ook geïnteresseerden zijn welkom. Meld u hiervoor aan via 
middenblok@nieuwegein.nl. Stuur ook een e-mail als u op  
de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen. 

vervolg van de voorpagina
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Kennismaken met Amber Nefkens,  
onze nieuwe wijkcoördinator
Dag allemaal, 

mijn naam is Amber Nefkens en ik ben jullie nieuwe 
wijkcoördinator. Ik werk inmiddels alweer vier jaar  
bij de gemeente Nieuwegein, waarvan 1,5 jaar als 
wijkcoördinator Batau Zuid. Wegens verschuivingen 
binnen ons team, zal ik Kees opvolgen.

Voordat ik bij de gemeente aan de slag ging, heb ik 
jarenlang gewerkt in de culturele sector. Ik houd enorm 
veel van muziek, film en theater. Zelf speel ik basgitaar 
en zing ik in een band, en heb ik een theatervoorstelling 
gemaakt met film en muziek over mijn Indische oma. 
Tegenwoordig heb ik ook een nieuwe hobby: tuinieren in 
onze twee moestuinbakken. Dus ik vind het heel erg leuk 
dat Pluktuin EreBloem onderdeel is van ‘mijn’ nieuwe wijk! 

Net als Kees zal ik de Cop & Wijkco traditie voortzetten 
met de wijkagent en wil ik na de zomer starten met een 
inloopspreekuur in Buurtplein Zuid. 
Omdat ik eind januari voor het eerst moeder ben 
geworden van een heel lief zoontje, werk ik nog niet 
mijn volledige uren. Op dit moment zijn de dinsdagen 
en donderdagen mijn vaste werkdagen. Wanneer ik 
weer op volle kracht werk, ben ik 3,5 dag per week aan 
het werk van dinsdag t/m vrijdag. 

Mocht je een idee hebben voor een buurtinitiatief   
of juist een probleem dat aangepakt moet worden,  
voel je vrij om contact met mij op te nemen. Dit kan  
via e-mail: a.nefkens@nieuwegein.nl of via bellen/
appen: 06-21171973. Tot snel! 

Beste wijkbewoners van Hoogzandveld/Zandveld/Lekboulevard, 
Ik ga als wijkcoördinator jullie wijk verlaten en naar de wijk Jutphaas/Wijkersloot. Mijn collega Amber 
Nefkens is jullie nieuwe wijkcoördinator. Dus heb je haar om welke reden dan ook nodig, neem contact 
met haar op.
De afgelopen 5 jaar heb ik met velen van jullie gesproken, kunnen helpen en bij 
mooie bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen. Wat ik merk is dat er in jullie 
wijk veel energie zit en dat is heel mooi om te zien.
Ik wens jullie al het goeds toe en we komen elkaar vast en zeker weer een keer  
in Nieuwegein tegen. 

Hartelijke groet,
Kees de Bruin

Bekendmakingen van de gemeente over  
het Politiebureau en Sportpark Parkhout

In het vorige Wijknieuws hebben we hier al aandacht aan besteedt, 
maar hoe staat het nu met het nieuwe politiebureau en de upgrade 
van Sportpark Parkhout?

Voor het nieuwe politiebureau heeft de gemeente een ontwerp- 
bestemmingsplan bekend gemaakt. U kunt dit plan inzien tot  
en met 8 juli 2022 zowel op internet als op het Stadshuis.

Voor het bouwen van een nieuwe voetbalaccommodatie in  
Sportpark Parkhout is kennisgegeven van een ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning. Dit plan kunt u zowel op het Stadshuis als 
digitaal inzien tot en met 4 juli 2022. U vindt de digitale versies  
van de plannen via de site van Ruimtelijkeplannen.nl.

Het Wijkplatform volgt deze ontwikkelingen en zal steeds aansturen 
op een goede communicatie van de gemeente met omwonenden.



Kinderactiviteiten van MOvactor
Voor kinderen zetten we ons hart in. Dit doen we onder 
andere door wekelijks activiteiten te organiseren. Eerst 
was dit op Buurtplein Zuid, nu met het mooie weer 
trekken we naar buiten. Zo zijn we wekelijks te vinden 
met onze bakfiets op het Lotusplantsoen (woensdag-
middag) en op de Lijsterbesstraat (vrijdagmiddag). Het 
is zo leuk om met de kinderen buiten te spelen, bezig 
te zijn met sociale vaardigheden, ze te leren kennen en 
talent in hen te ontdekken. We merken dat het buiten 
spelen meer aanslaat dan een wekelijks clubje op Zuid.
Maar, niet getreurd, eens per maand pakken we groots 
uit. Ook dat is in trek, hebben we ondervonden. Op 
woensdagmiddag 29 juni vieren we de zomer op 
Buurtplein Zuid. Tussen 15.00-16.30 uur kunnen 
kinderen allerlei leuke activiteiten doen. Meer informatie 
volgt nog via onze socials (zie verderop). 
Leuk om te weten is dat we op nog meer plekken in 
Nieuwegein actief zijn. Onder andere in de wijken 

Doorslag, Batau en Galecop. In de zomer reizen we 
zelfs heel Nieuwegein door met leuke activiteiten. 
We zijn gedreven en hebben ambities om nog meer 
voor de wijk te betekenen. Zie jij iets in jouw wijk wat je 
graag wilt veranderen? Denk aan prullenbakken pimpen, 
vrolijke bloemen langs de weg of een speeltuin die wel 
anders mag? Neem dan contact op met Petra van Es 
via e-mail: pvanes@movactor.nl of via telefoonnummer: 
06-29427220. Alle ideeën zijn welkom. We willen horen 
uit de wijk wat jullie nodig hebben. En daar spelen we 
op in! 
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief door te mailen naar kinderwerk@movactor.nl 
Het zomeraanbod voor kinderen is straks te vinden op: 
Facebook KinderplatformNieuwegein

Een vrolijke groet,
Team kinderwerk MOvactor

Kindervakantieweek 2022: 
Villa kakelbont
Het gaat weer van start! Na twee jaar zonder Kindervakantieweek 
organiseert Jeugdland samen met Bouwgein de Kindervakantie-
week 2022. Het thema van dit jaar: Villa kakelbont!

Wie & wanneer
In de laatste week van de zomerse basisschoolvakantie wordt er door de deelnemende kinderen van 9.30-15.00 uur 
gespeeld, gebouwd én vooral samen heel veel plezier gemaakt. De week is er voor kinderen van de basisschool  
(4-12 jaar oud). Zij worden verdeeld in groepen (circa 10 kinderen) en worden begeleid door één of twee vrijwilligers. 

Wat is er allemaal te doen? 
Kort gezegd: Van alles. In de vijf dagen is de bouwspeeltuin de plek voor sport, spel en cultuur. Naast bouwen aan 
een coole, mooie hut is er o.a. ook een speurtocht, disco waar gedanst kan en mag worden en een overnachting 
voor de oudere kinderen. Het ene moment is er dus tijd om te bouwen en het andere moment wordt er als team 
een spel gespeeld of is er ruimte voor een dansje op de dansvloer. 

Hoe doe ik mee?!
Inschrijving is woensdag 8 juni van 19.00-20.00. VOL = VOL! Om de inschrijving soepel mogelijk te laten verlopen is 
het mogelijk de kinderen alvast digitaal in te schrijven. Op de website van Jeugdland: www.jeugdlandnieuwegein.nl 
vind je de link hiervoor. (contante en digitale betaling zijn beide mogelijk). Na inschrijving ontvangen deelnemers 
een brief met het programma van de week. Verdere vragen mail dan naar deelnemerskvw.jeugdland@gmail.com 

Wij zijn nog op zoek naar jou!
Wij zijn nog op zoek naar groepsvrijwilligers! Ben jij 16+, kun je van 14-19 augustus je inzetten en lijkt het je leuk 
om een week lang een groepje te begeleiden. Geef je op via: Vrijwilligerskvw.jeugdland@gmail.com 
Wie weet tot dan! - Team KVW Jeugdland
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Vergaderdata 
2022
De reguliere vergaderingen van  
het wijkplatform voor 2022 zijn 
als volgt vastgesteld:
• 29 juni
• 7 september
• 9 november

Alle vergaderingen zijn op de
woensdag van 20.00-22.00 uur in
Buurtplein Zuid en zijn openbaar.
U bent als wijkbewoner altijd van
harte welkom! Wel graag van te
voren aanmelden via ons e-mail-
adres: info@wijkplatformhzl.nl, 
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. 

Buiten spelen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Steeds minder kinderen spelen buiten, terwijl het zo belang-
rijk is. Buiten spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de motoriek, bevorderd de concentratie en is goed 
voor de ogen. Door het samen spelen ontwikkelen ze sociale en emotionele vaardigheden en het spelen levert 
zelfvertrouwen op. Bouwspeeltuin Jeugdland is een groene speeltuin met hoge bomen en ander groen rondom en 
op het terrein. We weten dat verblijven in het groen, goed is voor de mentale ontwikkeling. Kinderen worden 
creatiever, blijer, slimmer. Genoeg redenen om lekker buiten te spelen. Wij zeggen: ‘Stop nooit met spelen’. Niet 
als je 0 bent en niet als je 99 bent. 
Wist u dat er twee bouwspeeltuinen in Nieuwegein zijn? Een bouwspeeltuin is een speeltuin met speeltoestellen, 
maar waar ook hutten gebouwd kunnen worden. Kom een keer spelen! Wij zijn Bouwspeeltuin Jeugdland Nieuwegein 
en zitten in het zuiden van Nieuwegein aan het Helmkruid. Op woensdag- en zaterdagmiddag kan er gratis 
gespeeld worden. Jullie zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie www.jeugdlandnieuwegein.nl

José Klein Haneveld, bestuurslid Jeugdland

Donatie aan Jeugdland  
voor klimtoestel  

Speeltoestellen die geschikt zijn en gecertificeerd zijn voor de 
openbare ruimte zijn heel duur. Daarom zijn we heel blij met de 
toegezegde bijdrage van Wijkplatform HZL. Hierdoor zijn we weer 
een flinke stap dichterbij een nieuw klimtoestel voor Bouwspeeltuin 
Jeugdland Nieuwegein. We hopen dat we na plaatsing van het 
nieuwe klimtoestel nog meer kinderen kunnen verleiden om buiten 
te spelen. 
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Aanvraag uit wijkbudget van het Wijkplatform
Heeft u met uw buren een idee om uw straat/buurtje leefbaarder en aantrekkelijker te maken? Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan het speeltuintje voor de kinderen, extra plantenbakken, nieuwe beplanting  
of een extra attractie bij een buurtfeest zoals een springkussen voor de kinderen. 

U kunt hiervoor een bijdrage aanvragen uit het wijkbudget. Voorwaarde hiervoor is wel dat u en uw buren 
het idee samen willen realiseren. Op onze website staan de uitgebreide spelregels en hoe u kunt aanvragen.

Heeft u een idee en wilt u meer weten? Mail dan naar info@wijkplatformhzl.nl 



In januari won Pluktuin EreBloem de Kern met Pit Trofee 2021 voor de provincie Utrecht. Deze werd feestelijk 
uitgereikt tijdens NL Doet op 12 maart jl. En nu dingt de Pluktuin EreBloem nog mee naar de Gouden Pit, de 
landelijke Kern met Pit Trofee, die 25 juni uitgereikt zal worden. De Gouden Pit wordt voor 50% bepaald door 
een vakjury en voor 50% door online stemmers. Het winnen van de Gouden Pit zou een fantastische bekroning 
zijn van het werk wat er in het afgelopen jaar verzet is.

Pluktuin EreBloem dingt mee naar de Gouden Pit!

Nog niet bekend met de Pluktuin EreBloem? De 
Pluktuin EreBloem is ongeveer anderhalf jaar geleden 
ontstaan vanuit een klein idee, met een groot resultaat. 
In Nieuwegein Zuid lag al een tijdje een stuk gemeente-
grond van ca 200m2 er een beetje troosteloos bij. 
Tussen wat huizen verscholen en langs de geluidswal 
van de tramlijn werd dit stukje groen nauwelijks onder-
houden en eigenlijk alleen gebruikt als onofficieel 
hondenuitlaatveldje. Onder de buren ontstond de wens 
om hier iets bijzonders mee te doen. Ter bevordering 
van het contact onder de buren onderling, de verfraaiing 

van de buurt en ter educatie van de jeugd ontstond het 
idee om dit onooglijke stukje grond om te toveren tot een 
vrij toegankelijke Buurt Pluktuin met een moestuin, 
fruitleibomen en 120 bessenstruiken. 

Met hulp van Gemeente Nieuwegein en verschillende 
fondsen en instanties is dit idee uitgegroeid tot een 
volwaardige tuin, waar van alles groeit en bloeit. Zowel 
fysiek in de vorm van planten en bomen als symbolisch 
in de vorm van een sterk verbeterd contact tussen de 
verschillende buren van jong tot oud! 

Een burgerinitiatief, dat dus in januari bekroond werd 
met de Kern met Pit Trofee Utrecht. En hoe mooi zou het 
zijn als dat daarbovenop bekroond zou worden met de 
Gouden Pit?
Helpt u een virtueel handje mee? Stem dan tussen 3 en 
23 juni op Pluktuin EreBloem op www.kernmetpit.nl en 
help met uw stem Pluktuin EreBloem verder te groeien 
en bloeien! 

Pluktuin EreBloem NL doet 2022,  
gemaakt door Paula van Elst

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is bezig met het 
project Sterke Lekdijk. Het deelproject Jaarsveld-Vreeswijk 
valt onder het project Sterke Lekdijk, dat deel uitmaakt van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een landelijke 
aanpak om dijken in heel Nederland veilig te houden en de 
waterveiligheid van ons land te waarborgen voor nu en in  
de toekomst.

De ontwikkeling hiervan ligt bij het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Aangezien de wijk Lekboulevard voor 
een deel grenst aan de Lekdijk is het ook voor ons van belang om deze ontwikkelingen op de voet te volgen.

Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden via:  
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/jaarsveld-vreeswijk/ Op deze website is ook te lezen over dit project.

Sterke Lekdijk, tussen Jaarsveld en Vreeswijk
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Geen groen- 
wandelingen 
meer, tenzij… 
Onder leiding van ons wijkplatform 
lid en hovenier Theo Kleijer 
hebben we de afgelopen jaren 
Groenwandelingen georganiseerd. 
De insteek was: leer het openbare 
groen in uw wijk beter kennen. 
Vele bewoners hebben hier aan 
meegedaan.

Maar helaas... Theo heeft ons 
moeten verlaten vanwege een 
nieuwe baan die wij hem uiteraard 
van harte gunnen! Inmiddels 
hebben wij afscheid van hem 
genomen en hem hartelijk bedankt 
voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Wij zouden de wandelingen voort 
kunnen zetten, maar daarbij 
hebben we wel iemand nodig die 
kennis heeft van het (openbare) 
groen en het leuk vindt om die 
kennis te delen met onze wijk-
bewoners. 

Mocht u dit lezen, interesse 
hebben en kennis van groen:  
bel of mail dan naar het  
Wijkplatform.

Cybercrime - bescherm  
uw belangrijke data
De computer en internet zijn niet meer weg te denken. Computer-
technologie vernieuwt zich razendsnel, hiermee is ook de cyber-
crime onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. Steeds 
meer mensen worden getroffen door cybercrime. De politie werkt 
samen met de overheid en het bedrijfsleven om cybercrime op te 
sporen en te bestrijden. U kunt ons daarbij helpen door aangifte 
te doen en uzelf te beschermen.

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. U hoeft geen 
computer of internetaansluiting te hebben om er slachtoffer van te 
worden. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computer-
chips, die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. 
Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn 
vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercrime gebruiken 
criminelen speciale apparatuur en software. Daarom hanteert  
de politie voor de opsporing van cybercrime op haar beurt ook 
geavanceerde middelen en technieken.

Tips van uw wijkagent
Uw digitale veiligheid is niet te garanderen, maar u kunt zich wel 
wapenen tegen veelvoorkomende cybercrime.
•  Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde 

updates download en installeert.
•  Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, 

advertentieblockers (apps die advertenties tegenhouden die 
mogelijk een virus bevatten) en veilige websites.

•  Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met 
hoofdletters en kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen  
als een vraagteken of uitroepteken erin.

•  Maak een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte 
linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af.

Hoe doe ik aangifte van cybercrime?
Van alle criminaliteit kunt u aangifte doen via het telefoonnummer 
0900-8844 of bij uw lokale wijkteam. Bij aangifte van cybercrime is 
het goed om te vragen of een digitaal expert aanwezig kan zijn bij uw 
aangifte. Zorg dat u geen digitale sporen verloren laat gaan: zet de 
computer niet uit en bewaar zoveel mogelijk informatie of breng deze 
mee. Van een aantal delicten kunt u ook online aangifte doen via 
www.politie.nl 

Uw wijkagent
Meer informatie of contact  
met uw wijkagent Rick-Jan 
Godschalk? Dat kan via 
0900-8844 of www.politie.nl
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In park Oudegein liggen verspreid de mozaïeken van Henny Visch. Deze 
mozaïeken (panelen) met als onderwerp dieren en spelende kinderen zijn 
afkomstig van drie voormalige basisscholen in Hoog Zandveld.  

Hier waren de mozaïeken ter versiering bovenaan de ramen en deuren van de 
school aangebracht. Na de sloop van de scholen werden de panelen opgeslagen 
en vervolgens in Park Oudegein geplaatst.
De kunstenares Henny Visch (1924-2008) uit Bilthoven heeft de panelen 
gemaakt. De mozaïeken zijn uit baksteen en natuursteen samengesteld.  
Hierdoor ontstaat een scala aan natuurtinten.

Het Wijkplatform heeft een poos geleden een poging gedaan de panelen terug  
te krijgen in Hoog Zandveld, voor bijvoorbeeld de tunnels. Maar helaas kon de 
gemeente daar niet in meegaan vanwege de hoge kosten van het vervoer van de 
panelen. De panelen waren overigens ook in erbarmelijke staat, erg zonde want 
je zag bijna niks meer van de afbeeldingen. 

Uit het onder de aandacht brengen van de panelen bij de gemeente is in ieder 
geval een goede schoonmaakbeurt voortgekomen. Ze zijn nu in ieder geval weer 
herkenbaar en een volwaardig eerbetoon aan de maakster.

De mozaïeken van Henny Visch

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

Contact
E-mail: info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-41179369
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

Een digitale Wijknieuwsbrief 
in uw mailbox 
Herhaalde oproep, omdat we tot nu toe te weinig respons hebben 
doen we hem nog een keer:

Het Wijkplatform HZL streeft ernaar de inwoners van onze wijken 
zo goed mogelijk te informeren over zaken die lopen of in de nabije 
toekomst actueel kunnen worden. Dat doen we, behalve met het 
‘Wijknieuws’ dat u nu leest, met een website en een pagina op 
Facebook. Omdat het ‘Wijknieuws’ maar enkele keren per jaar 
verschijnt is het moeilijk om hierin aandacht te geven aan onder-
werpen op het moment dat ze werkelijk spelen. Daarom willen we 
vanuit het Wijkplatform HZL starten met een digitale nieuwsbrief 
die we kunnen uitbrengen als we u snel op de hoogte willen 
brengen van ontwikkelingen in onze wijken.

Veel mensen zijn er helemaal niet op gesteld om ongevraagd post 
te ontvangen in hun mailbox. Vandaar dat er regels zijn die bepalen 
dat een nieuwsbrief pas aan u mag worden verstuurd als u zelf 
aangeeft daar prijs op te stellen. Wij houden ons vanzelfsprekend 
aan die regel en hebben ons voorgenomen om de digitale nieuws-
brief alleen dan uit te brengen als er echt nieuws is.

Als u het op prijs stelt om de digitale nieuwsbrief van het wijkplatform 
HZL te ontvangen kunt u zich daarvoor aanmelden met een mailtje 
naar info@wijkplatformhzl.nl met de vermelding: ‘aanmelding 
digitale nieuwsbrief’.

Voor de schoonmaak

Na de schoonmaak


