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Festival Lentekriebels 2017 een succes
Festival Lentekriebels, op 20 mei georganiseerd door Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard,  
is een succes geworden. Geweldige talenten spetterden op het podium, waar het programma strak geleid en 
aan elkaar werd gepraat door Jim Ketting Olivier (beroemd in Vreeswijk en in China) en waar geluidsman René 
Westland er voor zorgde dat de overgangen tussen de acts razendsnel verliepen. 

Ook de demonstratie “fractals” (computerkunst),  
de Nieuwegeinse dierenweide en de timmer- en  
kleuractiviteiten van Jeugdland werden goed bezocht. 
Bezoekers konden op de foto bij een paar oldtimers 
(waarvan er één ’s ochtends spontaan door een bewo-
ner op het plein werd gezet). Een aardbei en een wortel 
spraken bezoekers aan om een aardbei of worteltje  
te overhandigen en om de bezoekers te wijzen op de 
Proevtuin in het Natuurkwartier (zie elders in dit 
Wijknieuws). Kinderen konden zich laten schminken. 
Kinderen konden deelnemen aan een vossenjacht.  
Er kon jeu-de-boules worden gespeeld. En er kon  
onder aanmoediging van Kunstgein collectief worden 
geschilderd aan een groot schilderij, dat een plaatsje 
heeft verworven in Buurtplein Zuid.

Wij kunnen spreken van een succesvol 
festival, niet in de laatste plaats omdat deze 
dag ruim 60 (voornamelijk Nieuwegeinse) 
vrijwilligers in touw waren om het festival 
mogelijk te maken (de podium-talenten, de 
organisatoren van de “doe-activiteiten”, 
gastvrouwen, wortel en aardbei, Kunstgein, 
dierenoppassers). Gezien de bezoekers van 
het festival, zowel bij het podium als bij de 
activiteiten en gezien dat enorme aantal 
vrijwilligers was het dus echt, zoals bedoeld, 
een festival voor en door bewoners van alle 
leeftijden.

Alle medewerkers roemen de goede organi-
satie van het festival, waarbij de goede 

samenwerking met de gemeente en met MOvactor en 
de (financiële of in natura) bijdragen van sponsors ons 
natuurlijk enorm geholpen hebben.

Het wijkplatform heeft besloten in 2018 een tweede 
editie te organiseren. Beoogd wordt het organisatieteam 
wat te vergroten (een festival organiseren is veel werk) 
en de fondswerving zal reeds dit jaar worden gestart 
(zelfs een festival dat wordt neergezet door louter 
vrijwilligers kost veel geld). 

Wijkplatform HZL dankt de partners en de sponsors 
van Festival Lentekriebels!

PARTNERS 

SPONSORS 

 
Winkeliersverenigi
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Een initiatief 
van: 
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Meldingen doen bij de  
gemeente: 14030 werkt!
Een boom verliest takken. Struikelgevaar vanwege wortelopdruk. 
Een gat in de weg. Ongedierte. Een afwateringsprobleem  
(drainage). Een kapot speeltoestel. Overlast. Een defect  
voetgangers-oversteeklicht. Achterstallig groenonderhoud / 
groen dat niet voldoet aan het geldende beeldbestek. Een 
gevaarlijke situatie. Een omver gereden paaltje. Zwerfafval. 
Verstopte putten. Oplettende bewoners zien dit op straat en 
melden dat bij de gemeente.

Dat kunt u ook doen. Via internet (melding openbare ruimte:  
www.nieuwegein.nl/inwoner/melding-openbare-ruimte) of  
telefonisch via telefoonnummer 14030. Dat lijkt raar, een telefoon-
nummer van 5 cijfers, maar het werkt echt! U krijgt, als u dit 
nummer belt, de vraag met welke gemeente u wilt spreken en dan 
zegt u “Nieuwegein”, waarna u wordt doorverbonden met een 

medewerker van de gemeente die uw 
melding aanneemt.
Als u een terugkoppeling wilt krijgen over 
de afwikkeling, kunt u daarom vragen. 
Uw e-mail adres en/of telefoonnummer 
zullen daartoe dan worden gevraagd.
 

Denk niet “ach, mijn buurman heeft al gebeld”
Veel meldingen betreffen incidenten, die misschien eenmalig 
worden gemeld. Maar soms betreft het geen incident, maar een 
mogelijk structureel probleem. In de wijk Lekboulevard lijkt bijvoor-
beeld het rattenprobleem weer de kop op te steken (zie elders in 
deze uitgave). Als u zoiets waarneemt, meld het dan en denk niet 
“ach, mijn buurman heeft al gebeld”. Het is dan zaak dat de 
gemeente inzicht krijgt in aard en omvang van het probleem, zodat 
het zo nodig niet als incident, maar structureel wordt aangepakt.
Bel zelf!

Van de 
voorzitter

MEER DAN 60 VRIJWILLIGERS 
MAAKTEN FESTIVAL  
LENTEKRIEBELS MOGELIJK!

Op naar 80 vrijwilligers in 2018? 
Zo groeit Lentekriebels uit tot een 
steeds grotere heldendaad!

Aad Koedijk

Festival Lentekriebels 
krijgt een vervolg!
Het was veel werk in 2017. We gaan dan ook het organisatieteam uitbreiden. Het kostte veel geld.  
We gaan de fondswerving dan ook (veel) eerder opstarten. Dat is nodig, want anders worden we een 
festivalorganisatie die verder geen wijkplatform-activiteiten kan uitvoeren. En dat kan natuurlijk niet.  
In 2017 hebben we vooral bij fondsen en organisaties geworven, voor het festival in 2018 willen we 
daarnaast ook actiever dan in 2017 een crowdfunding-actie starten. Want waarom zouden onze bewoners 
niet ook zelf een bedrag(je) bijdragen voor dit evenement? Ook dat is een vorm van bewonersparticipatie!

Het wijkplatform heeft aangetoond dat het een festival goed kan organiseren.  
Dus gaan wij voor een tweede editie en wel op zaterdag 19 mei 2018.

“Nieuwegein!”



Eerste helft dit jaar kwam opnieuw de mogelijke  
woningbouw op de dijk aan de orde. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State wees het 
beroep van de initiatiefnemers toe. Dat beroep was 
ingesteld tegen de afwijzing door de gemeente van het 
wijzigen van het bestemmingsplan. De motivatie van 
het gemeentebesluit werd door de Bestuursrechter als 
onvoldoende beschouwd. De gemeente moest of een 
nieuw besluit nemen of de motivatie verbeteren. Voor 
dat laatste is gekozen. Het wijkplatform nam uiteraard 
een eigen positie in en werkte in deze, op hun verzoek, 
ook samen met de actiegroep SOKH, die in 2015 ook  
al erg druk was met de bouwplannen. Beide partijen 
mochten meespreken in de vergadering van de  
Commissie Ruimtelijke Ordening. Het wijkplatform 
bekeek vooral de tijdigheid van het proces, de inhoud 
en de kwaliteit van de nieuwe motivatie en de te 
verwachten stemmingsuitslag in de Raad.

De gemeenteraad nam in haar vergadering van 18 mei jl. 
het besluit om niet mee te werken aan de bestemmings-
wijziging en verbeterde de motivatie. Woningbouw is 
dus (nog) niet mogelijk.
Maar dit besluit is nog niet definitief: de initiatiefnemers 
hebben wederom beroep aangetekend. De rechter 
moet nu besluiten of het besluit van de gemeenteraad 
in stand kan blijven. Deze beroepsprocedure zal circa 
een half jaar in beslag nemen.

De Proevtuin
De Proevtuin is een initiatief waar Nieuwegeinse inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een 
dagbesteding, samen met Nieuwegeinse vrijwilligers, een biologische voedseltuin bouwen en onderhouden in 
het Natuurkwartier, noordelijk in Park Oudegein.

De partners die de Proevtuin mogelijk maken zijn Stichting Duurzaam Nieuwegein, Stichting Reinaerde, Stichting 
De Wending, WIJ3.0, Wijkplatform Centrum-Merwestein, Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard.
De Proevtuin is een proeftuin waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe samenwerkingsvormen en waar zo 
duurzaam mogelijk voedsel wordt verbouwd en voorlichting hierover wordt geven. Omdat men het voedsel 
natuurlijk moet proeven werd de f een v.

Vrijwilligers gezocht!
Elke zaterdag van 10.00 tot ca. 13.00 uur zijn vrijwilligers aan het werk in de Proevtuin. Alle hulp uit de wijken 
is welkom! Want inmiddels is er nu zo’n 400 m2 grond in gebruik en er is nog eens, nu nog verwilderde, 400 m2 
grond. Alle inwoners zijn daarom welkom, of je nu maar af en toe kunt komen, of wanneer je regelmatig kunt 
en wilt helpen. DOE MEE! Meer info via www.proevtuin.nl en info@proevtuin.nl

(In ons april-nummer stond al een uitgebreid artikel over de Proevtuin. Bovenstaande tekst werd geflyerd  
op Festival Lentekriebels door “een aardbei en een wortel”. Er is nog steeds een tekort aan vrijwlligers.)
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Woningbouw op Handelskade en Lekboulevard 
nog niet definitief van tafel
Het betreft hier de strook dijk ongeveer van de balkenloods tot de Wilhelminabrug aan de reeds bebouwde zijde 
(dus niet aan de zijde van het Merwedekanaal). Hiervoor was in 2014/2015 door de initiatiefnemers een wijziging 
van het bestemmingsplan aangevraagd, zodat daar woningen konden worden gebouwd. Deze wijziging werd door 
de gemeente afgewezen.

Mogelijke Bouwprojecten middenblok  
bij Lotusplantsoen en locatie Nijemonde  
(voormalige locatie kerk De Rank)
Hierover is in HZL huis-aan-huis medio september 
een nieuwsbrief verspreid door de gemeente. Over 
de woningen in het middenblok loopt inmiddels 
discussie, op persoonlijke titel aangezwengeld door 
onze vrijwilliger Hilbert Hamberg.
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ACTUEEL: 
Succesvol Burgerinitiatief Henri Dunantlaan 

Voor een juist begrip: het betreft hier de Henri Dunantlaan 
west, waar al jaren een onveilige verkeerssituatie 
bestaat, zeker ook in de bocht naar het park. Er is enige 
jaren geleden zelfs een auto de bocht uitgevlogen en 
een gevel binnen gereden. Er werden uiteindelijk 
betonelementen geplaatst, maar een echte oplossing 
kwam er niet.
In augustus is met de gemeente over de vormgeving 
van het burgerinitiatief gesproken. In september is het 
initiatief definitief gemaakt en bij de gemeente ingediend. 
Aansluitend hebben burgemeester en wethouders de 
aanpak besproken. Vervolgens heeft de gemeente 
teruggekoppeld dat het plan door het college wordt 
opgepakt! De uitvoering van het plan past binnen het 
gemeentelijk mobiliteitsplan.
Dit is een prachtig resultaat, te danken aan de gewel-
dige research en creativiteit van de indieners. Wij zijn 
trots op deze wijkgenoten en blij dat het wijkplatform 
hier een (bescheiden) bijdrage aan kon leveren. Weer 
blijkt, dat als je met een goed idee komt, de gemeente 
er voor openstaat. Hier werd niet een probleem over de 
schutting gegooid, maar een doordachte oplossing 
aangereikt voor een al lang bestaand probleem dat te 
weinig aandacht kreeg.
Betere bewonersparticipatie kun je niet bedenken!
Begin oktober waren de initiatiefnemers bij de burge-
meester op bezoek om het plan daadwerkelijk te 

overhandigen, zie foto. Burgemeester Frans Backhuijs 
meldt dat het plan op korte termijn op de agenda van 
het college komt. Zodra budget is gereserveerd wordt 
met de voorbereidingsfase gestart.

Dit initiatief wordt dus werkelijkheid.
Het doel was: de onveilige bocht van de Henri Dunantlaan 
onder de aandacht brengen en een oplossing (inclusief 
snelheidsremming) aandragen.
Samen met de bewoners, een beetje wijkplatform en de 
gemeente heeft dit tot een gesteund en geaccepteerd 
ontwerp geleid.
Iedereen die hier een bijdrage aan leverde: namens 
Steven en Johan enorm bedankt!

 

Burgemeester Frans Bakhuijs en Steven en Johan

Tijdens de bewonersavond eind juni ontvouwden Steven van Schijndel en Johan Landwehr hun ideeën om de 
verkeersveiligheid op de Henri Dunantlaan te verbeteren. Ook werden de benodigde handtekeningen voor dit 
burgerinitiatief en aanvulllende ideeën ingezameld. Nadien zaten beide heren niet stil. Het politieke pad werd 
verder in kaart gebracht en dat leidde tot de indiening van het burgerinitiatief.
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Maak kennis met de nieuwe wijkagent: 
Rick-Jan Godschalk

(Naschrift redactie Wijknieuws: We hebben er als WPHZL nooit veel last van gehad dat we voor HZL met 2 wijkagenten moesten samenwerken. Maar het kan 
handig zijn dat er nu één wijkagent is voor heel HZL, een zelfde situatie voor wat betreft onze wijkmanager van de gemeente, die nu “exclusief” voor HZL 
beschikbaar is en wat we als heel plezierig ervaren. Dit kan ook in de toekomst handig zijn, als overheid (bijvoorbeeld handhaving) en politie misschien actief 
gebruik gaan maken van een digitaal bewonersmedium als Nextdoor, een situatie die hier en daar in Amerika al bestaat. De claim daar is, dat zo’n samen-
werking versterkend kan werken voor leefbaarheid en veiligheid van de wijken. Nu nog een droom? Straks misschien een visie? Ooit misschien werkelijkheid?)

Vanaf heden ben ik de nieuwe wijkagent voor de wijken Hoogzandveld, Zandveld en 
Lekboulevard. De afgelopen jaren ben ik als wijkagent werkzaam geweest in verschillende 
wijken in Nieuwegein. Het werk als wijkagent is erg afwisselend en zinvol. Jeugdoverlast, 
burenruzies, huiselijk geweld, woninginbraken, maar ook thema’s zoals radicalisering en 
ondermijnende criminaliteit, alles komt voorbij. 

Voor u als wijkbewoner ben ik het eerste aanspreekpunt. Mede door uw meldingen kijk ik waar wij als politie nodig 
zijn in de wijk. Indien nodig zoek ik de samenwerking met anderen. Daarom heb ik nauw contact met verschillende 
partners zoals de gemeente, woningcorporaties, scholen, jongerenwerk en buurtbemiddeling. Samen streven we 
er naar om problemen in de wijk structureel op te lossen. Daarbij proberen we u als wijkbewoner zoveel mogelijk 
te betrekken via bijvoorbeeld het wijkplatform, burgernet, app-groepen en andere initiatieven. Uiteindelijk zijn we 
allen verantwoordelijk voor veiligheid en hoop ik samen met u bij te dragen aan verbeteringen in de wijk.
Bereikbaar via 0900-8844 of www.politie.nl
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U wist het nog niet, maar het wijkplatform bestaat óók uit kunstlief-
hebbers, kunstbeoefenaars en talentenjagers. Kunstgein en wij 
werkten al samen tijdens Festival Lentekriebels (het collectieve 
bewonersschilderij). Veel redenen om de Atellierroute 2017 te 
bezoeken. 

Je kon open ateliers bij kunstenaars thuis bezoeken, die hun 
expositie soms zelfs in de tuin hadden ingericht. Dat had Theo 
Kleijer, lid van ons wijkplatform en trekker van onze Groengroep, 
gedaan (zie zijn werk op de eerste foto hieronder). Wij werden 
rondgeleid met uitgebreide toelichting op de werken die er waren 
tentoongesteld. Zo leer je een verrassende kant van je teamlid 
kennen en waarderen! (En het heeft ook iets van “Gluren bij de 
buren”.) Maar er waren ook (wat grotere) exposities (van meerdere 
kunstenaars) in centrale locaties in de stad en de wijken 
(Stadshuis, Buurtpleinen, cursistenlocaties…). Zie de tweede foto 
met de muurschildering van de ekster in de Rijtuigenbuurt (Batau 
Zuid) van Carin Sleurink die in Buurtplein Zuid hing (inmiddels 
voltooid en in Batau Zuid te bewonderen).

Er waren ook muzikale optredens en voorleesvoordrachten van 
schrijvers. In het Atrium van het Stadshuis was een centrale 
expositie ingericht, met bijvoorbeeld het resultaat van het project 
“kunstenaars aan het werk”: foto’s van de aan de Atelierroute 
deelnemende kunstenaars, gemaakt door leden van fotogroep 
Fotogein. Er was de live schilder act van Painter Jazz. En last but 
not least: een won-der-schoon pianoconcert van een jong Irakees-
Nederlands talent, Meryem Al Fatly (zie derde foto hieronder).

(Kunstgein verbindt bewoners en talenten. Grapje van de eind-redacteur: In het kader 
van de verdere professionalisering van het wijkplatform overwegen we in 2018 
combi-tickets voor Lentekriebels en de Atelierroute in de markt te zetten.)

Zelfbeheer 
groenvoorziening
Er zijn bewoners die onderhoud 
van delen van de openbare ruimte 
graag van de gemeente overne-
men. De belangrijkste reden is zelf 
zorgen voor een nettere woonom-
geving met een betere uitstraling. 
Stukken grond die de gemeente 
in zelfbeheer uitgeeft, blijven 
openbaar en de gemeente bere-
kent daar geen kosten voor.

Zelfbeheer vergroot de kwaliteit 
van de openbare ruimte en 
versterkt de betrokkenheid van 
bewoners. Bewoners kunnen meer 
aandacht geven aan het beheer en 
onderhoud dan de gemeente 
binnen haar onderhoudsbudget 
kan doen. Daarnaast is samen-
werken aan groen in de straat een 
leuke kans om uw mede-buurt-
bewoners beter te leren kennen.
Zelfbeheer levert de gemeente 
geen kostenbesparing op: het gaat 
om kleine gebieden en er is voor 
zelfbeheerprojecten begeleiding en 
toezicht nodig van de gemeente.

De gemeente Nieuwegein beoor-
deelt de aanvragen op:
•  Het terrein moet eigendom van 

de gemeente zijn
•  De gemeente onderzoekt de 

slagingskans van de aanvraag 
(met name continuïteit)

•  Bomen komen niet voor zelfbe-
heer in aanmerking. 

Ook de wijze van beheer wordt 
bekeken:
•  De bestemming van het terrein 

mag niet veranderen, het blijft 
openbaar

•  Er mag geen chemische onkruid-
bestrijding worden gebruikt

•  Nieuwe beplanting moet passen 
bij de omringende beplanting.

Wanneer bewoners kiezen voor 
zelfbeheer, maakt de gemeente 
een onderhoudsovereenkomst. 
Deze wordt door beide partijen 
ondertekend. 

Terugblik op de KunstGein 
Atelierroute 2017

verder op pagina 8



Nagenieten van Festival Lentekriebels
Jim introduceerde,  
Jim interviewde, Jim 
bedankte, Jim goochelde, 
Jim zorgde dat het 
tijdschema werd aange-
houden en soms relaxte 
Jim. Alles natuurlijk met 
dank aan zijn “charmante 
assistente”.
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SAMEN SCHOON SPELEN
Speelveld aan de Bovenmonde
Bewoners van en rond de Bovenmonde willen graag samen optimaal 
gebruik maken van de prachtige buurt waar zij wonen. Daarvoor 
hebben zij een plan ontwikkeld om op het grasveld voor de boerderij 
aan Bovenmonde 61 een schone speelplek voor kinderen te creëren 
met:
• 4 voetbalpalen
•  palen van verschillende hoogtes voor evenwichtsspelletjes en bokje 

springen
• bankje en knikkerpotje.

Het initiatief wordt door de gemeente en het wijkplatform onder-
steund, maar er waren weinig financiële middelen beschikbaar. Een 
stukje fondswerving (kfheinfonds), een bijdrage van het wijkplatform 
en donaties in natura van de gemeente en NR Grafisch Ontwerp 
brachten de middelen evenwel bij elkaar. De palen worden binnen-
kort aangeschaft en (door de bewoners) geplaatst. Hierbij is hulp 
uiteraard welkom! (U kunt deze aanbieden via info@wijkplatformhzl.nl. 
Wij leggen dan de verbinding.)
Het is een kleinschalig plan en een allerminst schreeuwerig ontwerp. 
Het geheel zal worden gemaakt met natuurlijke robinia houten palen. 
Wilt u meer inzicht in het ontwerp, dan kan dat via onze website 
(www.wijkplatformhzl.nl). Bij de Wijkberichten vindt u een artikeltje 
met een link naar dit ontwerp in Google Maps.
Het veldje is straks beschikbaar voor alle kinderen uit de buurt en 
hun (groot)ouders zodat het een gezellige sociale plek wordt die 
schoon is. Om hondenbezitters te ontmoedigen hun hond hier uit te 
laten, zullen er bordjes geplaatst worden en het veldje zal op de 
hondenkaart worden opgenomen als speelveld. Zodat het motto 
Samen Schoon Spelen gerealiseerd wordt.

Vooralsnog wordt verwacht dat het nieuwe speelveld geen probleem 
vormt voor het naast- (en hoger) gelegen parkeerplaatsje. Mocht dat 
anders uitpakken, dan is een oplossing voorhanden.

Het ziet er dus naar uit, dat er weer een mooi bewonersinitatief slaagt 
en waarde toevoegt aan de woonomgeving. Vorig jaar gebeurde dat in 
Lekboulevard ook al met de jeu-de-boules-banen bij Bakenmonde en 
het heringerichte speelpleintje aan de Benedenmonde.

Laatste nieuws: De planning is dat op 11 november de palen de grond 
in gaan!

Hierin staat:
•  welke partijen de overeenkomst 

sluiten
•  wat de ingangsdatum en de duur 

van de overeenkomst is (3 jaar)
•  locatie en gebiedsaanduiding
•  welke activiteit de aanvrager gaat 

uitvoeren
•  welke beperkingen/voorwaarden 

gelden
•  wat de gevolgen zijn van het niet 

naleven van de afspraken
•  de contactpersoon binnen de 

gemeente.
Partijen kunnen de onderhouds-
overeenkomsten om de drie jaar 
verlengen. De gemeente contro-
leert de onderhoudstoestand en 
spreekt bij verwaarlozing de 
zelfbeheerder hierop aan. Indien, 
ook na schriftelijke melding, de 
onderhoudstoestand niet verbetert, 
kan ontbinding van de overeen-
komst volgen. De gemeente gaat 
dan weer zelf onderhouden.
U kunt telefonisch via 14030 of via 
internet (melding openbare ruimte) 
uw aanvraag indienen. Zie elders 
in deze uitgave.

(Bron van dit artikel: de website van de 
gemeente Nieuwegein. Aanleiding: 
toenemende interesse bij bewoners)

vervolg van pagina 5

Vergelijkbare palen staan bij de 
Brede School

Het veld 
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Steunpunt Mantelzorg
Een mantelzorger is iemand die de zorg op zich heeft genomen voor zijn/haar partner, 
kind, een familielid, een vriend(in) met een handicap of een langdurige ziekte 
(lichamelijk of geestelijk). Statistisch gezien is 10-12% van de samenleving een 
mantelzorger. In Nieuwegein gaat het dus wel om 6.100 mensen! De gemeente vindt 
het belangrijk om deze mensen optimaal te ondersteunen, want mantelzorgen kan 
erg belastend zijn. De meeste mensen combineren het met werk en andere dagelijkse 
bezigheden en daarnaast kan het emotioneel erg zwaar zijn.
 
Het Steunpunt Mantelzorg is spil in het web als het gaat 
om het bereiken van de mantelzorgers. Mantelzorgers 
die bij het steunpunt ingeschreven staan kunnen 
rekenen op persoonlijke ondersteuning op maat  
waaronder:
•  Informatie en advies over het hulpaanbod  

in Nieuwegein
• Informatie en advies over wet- en regelgeving
• Nieuwsbrief
• Lotgenotencontact
• Thema en voorlichtingsbijeenkomsten
• Ontspannende activiteiten
• Ondersteunende gesprekken

•  Hulp bij uitzoek- en regeltaken  
(door middel van de mantelzorgmakelaar)

•  Verzorgen van jaarlijkse dag van de mantelzorger. 
Dit is een nationale dag die meestal in november 
plaatsvindt. Op deze dag wordt de mantelzorger in het 
zonnetje gezet. Deze dag wordt gecombineerd met 
het uitreiken van de mantelzorgwaardering, een 
cadeautje dat vanuit de gemeente wordt verstrekt.

Mantelzorgers kunnen ook huishoudelijke hulp (in hun 
eigen huis, niet in het huis van degene die zij verzorgen) 
aanvragen. Maximaal 20 uren per jaar.
Informatie via www.steunpuntmantelzorgnieuwegein.nl 
of bel 06-83556874.

Ratten in Lekboulevard
Dit probleem trad najaar 2016 op en is toen door de gemeente, in nauw overleg met het wijkplatform, voortvarend  
en structureel aangepakt. Het wijkplatform speelde vooral een communicatieve rol naar de bewoners (in Wijknieuws, 
Nextdoor en bijvoorbeeld met het bord met de voerontmoediging voor eenden bij de vijver bij Jachtmonde/ 
Lijsterbesstraat) en keek naar de kwaliteit van de aanpak. Die was voortvarend en goed!

De rust keerde terug en er kwamen zowel bij ons als bij 
de gemeente, sinds 27 oktober 2016, geen meldingen 
meer binnen.
Maar van de zomer leek dat wat te veranderen. Er 
kwamen bij ons weer meldingen binnen en we zagen 
de plaagdierbestrijder weer regelmatig terug in de wijk. 
Reden om met de gemeente te overleggen.

Dit overleg leverde het volgende op:
•  Intern overleg en procedureaanpassing bij de gemeen-

te moeten leiden tot bundeling van en structureel 
inzicht in incidentmeldingen omtrent de ratten.  
Hierbij zijn betrokken: de MOR-meldingen (meldingen 
openbare ruimte), de wijkcoördinator, Openbaar 
Domein, plaagdierbestrijding (Accuraat)

•  De wijkcoördinator zou voortdurend algeheel inzicht 
in de aard en omvang van dit probleem moeten 
krijgen/hebben; meldingen moeten hier niet als 
incident worden afgehandeld, maar als samenhan-
gend, mogelijk structureel probleem

•  Er zal met Utrechtse wijken overlegd worden over 
(succesvolle) aanpak van het probleem (niet zelf het 
wiel uitvinden)

•  Er komt communicatie met buitenlandse Nederlanders 
in hun taal over dit probleem. Er zijn religies waar een 

verbod geldt op het simpelweg weggooien van voedsel. 
Voor dat simpelweg weggooien zijn alternatieven, die 
we graag (ook) in hun taal willen communiceren. Wij 
hadden deze tekst graag hier opgenomen, maar dat 
was te ambitieus. De gemeente is hiermee bezig. 
Uiteraard zal de gemeente deze communicatie naar 
bewoners gaan verzorgen.

Wat blijft gelden:
•  Meld rattenproblemen bij de gemeente (telefoon 

14030 of via internet, zie elders deze uitgave)
•  Meld ook als uw buurman al heeft gebeld, het gaat  

bij de gemeente in dit geval om structureel inzicht in 
aard en omvang van het probleem, dan kan de 
gemeente goede, indien nodig structurele actie 
ondernemen

•  Laat geen etensresten achter op balkon of in de tuin! 
Voer ook geen vogels deze winter. Als u kippen hebt: 
dat voer kan ook ratten trekken. “Voer verstandig!”

•  En voor buitenlandse Nederlanders: er zijn ook goede 
alternatieven voor “weggooien van voedselresten”.  
De gemeente zal u daarover nader informeren.

Geen voer, geen etensresten in de openbare ruimte,  
in de tuin, op het balkon!

Vergelijkbare palen staan bij de 
Brede School
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Verkeersproblematiek in wijk Lekboulevard
Sinds 23 mei 2016 loopt er een project om een scala aan verkeersproblemen in Lekboulevard te verbeteren. 
Sommige van die problemen waren hardnekkig en weerbarstig en bestonden soms al jaren! Het wijkplatform 
nam het initiatief tot een “breed overleg” waaraan, naast het wijkplatform, de gemeente (o.a. verkeersdeskun-
digen en deskundigen ruimtelijke ordening), de politie, Rijkswaterstaat en bewoners van de wijk Lekboulevard 
deelnamen. Doel was om “voor eens en voor altijd” te komen tot oplossingen, en waar die niet (goed) mogelijk 
zijn, duidelijkheid te creëren waarom dat zo is (en we het er in de toekomst bij ongewijzigde omstandigheden 
“niet meer over hoeven te hebben”).

Er zijn op en kort na die bespreking van 23 mei 2016 
een aantal oplossingen overeengekomen. Voor ingewik-
kelder zaken werd een werkgroep in het leven geroepen 
(gemeentelijke verkeersdeskundigen en ruimtelijke 
ordening, wijkplatform en bewoners wijk Lekboulevard) 
die tot in juli 2017 actief is geweest.
We hebben u in Wijknieuws al enige keren geïnfor-
meerd over maatregelen die uit dit project voortvloei-
den. Ook hebben we enige malen informatie gedeeld  
in conversaties op Nextdoor.
Er is het nodige aan verbeteringen doorgevoerd. Het 
door RWS geplaatste hek van Bakenmonde tot viaduct 
A2 is een in het oog springende maatregel. Hier en 
daar zijn hekjes teruggeplaatst boven aan trappen naar 
de dijk. Bebording is aanmerkelijk verbeterd. Rood 
asfalt op delen van het fietspad op de Lekdijk (jacht-
haven tot A2) zit in de planning. Nieuwe drempels 
worden aangelegd, andere verhoogd. Parkeerverboden 
op de dijk zijn uitgebreid en/of verduidelijkt.
Voorbeelden van zaken die niet als oplossing konden 
gelden: wegen afsluiten voor tourmotoren in de week-
ends; palen in de grond om verkeer af te remmen 
(wordt in het algemeen als te gevaarlijk beoordeeld). 
Sommige oplossingen zitten dus nog in de planning.  
En over het mogelijk verminderen van de overlast van 
de tourmotoren door de stroom motoren te scheiden  
in een stroom die de toeristische route verkiest en een 
stroom die voor de snelste route kiest, wordt nog 
gesproken (zou de stroom motoren die (te) hard rijdt op 
(te) kleine wegen met 45 - 55% kunnen verminderen). 
Dit zal overigens niet een gedwongen scheiding worden, 
meer regulering via al dan niet ludieke gedragsbeïnvloe-
ding. Hiervoor is ook door studenten van het Cals 
College (Technasium) een onderzoeks- en ontwerptraject 
voor ons uitgevoerd. 

Aangebrachte verbeteringen in de bebording zijn 
bijvoorbeeld (zie foto’s hierboven):
1.  Doorgaand-verkeer-bord begin april opvallender en 

beter zichtbaar geplaatst.

2.  Aanduiding dat de weg na 100 m. overgaat in 
fietspad minder rommelig

3.  Fietspadborden opvallender en beter zichtbaar 
geplaatst

4. Nieuwe drempel bij de balkenloods

Dit project nadert dus zijn afronding. Het wijkplatform 
heeft zijn oorspronkelijke doel vrijwel bereikt: haalbare 
verbeteringen zijn of worden gerealiseerd, voor som-
mige problemen is duidelijk dat daar, op dit moment, 
geen haalbare oplossing voor bedacht kan worden.
Hardnekkige problemen zijn en blijven de stromen 
tourmotoren in de weekends en ook auto’s en motoren 
op het fietspad op de dijk.
Dat laatste is opvallend omdat de bebording aan 
duidelijkheid niets meer te wensen over laat. Nog meer 
of andere bebording: het is allemaal langs gekomen in 
het project. Op enig moment houdt het qua bebording 
echter op.
Wat bewoners (omwonenden) dan zelf kunnen doen  
is gedragsbeïnvloeding door bijvoorbeeld met elkaar 
bestuurders hierop aan te spreken. (“De dijk opgaan”  
is dan wellicht effectiever dan het versturen van een 
e-mail.) En dan is er nog handhaving. BEL 112 voor de 
politie (probeer kenteken, soort en kleur auto, signale-
ment bestuurder door te geven) en bel vervolgens ook 
14030 (zie ook elders in deze uitgave), zodat de ge-
meentelijke handhaving ook de problematiek herkent  
en actie kan ondernemen. En: denk niet “de buren bellen 
wel”! Bel zelf!

Tot slot nog als verantwoording:
Het wijkplatform zet zich in voor leefbaarheid en veilig-
heid en voor sociale samenhang en bewonersparticipatie 
in onze wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. 
Er wordt wel eens gedacht dat het wijkplatform zorg 
draagt voor leefbaarheid en veiligheid. Geen enkel 
wijkplatform kan dat, maar wijkplatforms zetten zich wel 
voor deze zaken in, voelen een inspanningsverplichting.

1 32
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De verkeersaanpassingen van de afgelopen 16 maanden in  
Lekboulevard zijn, zoals gezegd, voortgevloeid uit overleg tussen  
de gemeente, het wijkplatform, bewoners van Lekboulevard, politie 
en RWS, meer dus dan “een onderonsje” tussen wijkplatform  
en gemeente.
Over de “laatste staartjes” zullen we u natuurlijk informeren.

Dementie in de openbare ruimte
Dit artikel is gebaseerd op een presentatie in de vergadering van het wijkplatform  

op 7 juni jl. door Hans Eimers (Stichting Alzheimer, Lekstroom)

Door de toenemende vergrijzing en het overheidsbeleid dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven 
wonen, zal het steeds vaker voorkomen dat we in onze leefomgeving “in aanraking” kunnen komen met mensen 
die lijden aan dementie. Stichting Alzheimer is een vrijwilligersorganisatie die aandacht vraagt voor dit pro-
bleem. De stichting wil toe naar een dementievriendelijke gemeenschap en acceptatie bevorderen. Dementie 
kan (nu nog) niet genezen worden en komt steeds vaker voor doordat mensen steeds ouder worden. 

In 2014 woonden in Nieuwegein 757 mensen met dementie. Naar verwachting zullen dat er in 2020 ongeveer 
986 zijn (een toename van 37%) en men verwacht dat in 2040 het aantal zal zijn gestegen tot 2271 (een toename 
van 216%). Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziekten die hard op weg zijn volksziekte  
nr. 1 te worden. Het is zeker dat een aantal van onze mede-wijkbewoners dementie heeft en dat zullen er in de 
toekomst alleen maar meer worden. Niemand met dementie is hetzelfde, maar er zijn wel overeenkomsten. Men 
heeft, in toenemende mate, problemen met: het geheugen, dagelijkse handelingen, communicatie en interpreta-
tie. Door goed observeren kan men demente mensen herkennen. Van personen met dementie zijn de meeste 
ouder dan 65. Sommigen vertellen het zelf en geven aan hoe ze hulp kunnen gebruiken. Anderen verdoezelen 
het. In winkels komen mensen soms meerdere keren op een dag voor hetzelfde product (shampoo, wc papier). 
Belangrijke signalen van dementie zijn:
• verdwaald of verward zijn
•  iets zoeken, maar het niet kunnen vinden (sleutels in de koelkast gelegd)
•  niet goed weten wat op welke volgorde moet gebeuren (maken van een planning)
• problemen met betalen (pinpas of geld) of zelfs vergeten te betalen
• zelfbedieningsfaciliteiten niet begrijpen
• problemen om uit de woorden te komen, afasie
• niet begrijpen wat je ze vertelt

Bossenwaard:  
een natuurgebied 
waar een honden-
verbod geldt…
…met uitzondering van het 
hondenrenveld onderaan de 
dijk. Toch lopen ze regel-
matig buiten dat renveld,  
al dan niet aangelijnd, wat 
schade kan toebrengen aan 
die natuur. Ook is er regel-
matig afval te vinden, aan- 
gespoeld of achtergelaten. 
(Bijvoorbeeld onder het A2-viaduct 
vinden wel feesten plaats. Auto’s 
parkeren dan zelfs in de Bossen-
waard, aan de Lopikzijde.)

Het is niet altijd duidelijk wie wat 
beheert, waar klachten kunnen 
worden neergelegd en wie moet(en) 
zorgen voor handhaving van de 
regels in de Bossenwaard of voor  
de verwijdering van zwerfafval.
Het wijkplatform wil dit de komende 
maanden in kaart brengen en kiest 
daarbij voor een aanpak zoals die bij 
de verkeersproblematiek is gevolgd  
en die vrij succesvol uitpakte.

4
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Overlegdata 
• 29 november 2017 
• 17 januari 2018

De bijeenkomsten zijn standaard in Buurtplein Zuid.  
Aanvang 20.00 uur. Als u van plan bent een vergadering  
bij te wonen, meldt dat dan vooraf zodat wij u netjes 
kunnen ontvangen. U bent van harte welkom en mag 
gewoon meepraten!

vervolg van pagina 10



Met foto’s, films, documenten en afbeeldingen van kunstwerken, 
komt u meer te weten over uw wijk. Bewoners uit de wijken nemen 
u al wandelend mee door hun wijk en zijn op film vastgelegd door 
de Geinfilmers. U ziet en hoort onze HZL-wijkplatformmensen  
Chris Bouws en Hilbert Hamberg, HZL-mensen van het eerste uur 
die Nieuwegein door de jaren heen groot hebben zien worden.
Tijdens uw bezoek aan deze expositie ontdekt u hoe mooi Nieuwegein 
nu is.

De eerste wijken die aan bod komen zijn:
24 september 2017 t/m 11 februari 2018
Jutphaas-Wijkersloot
24 september 2017 t/m 7 januari 2018
Vreeswijk, Zandveld, Hoog-Zandveld, Lekboulevard en Klaphek

Vitrinekast met aandacht voor Lentekriebels 
(met o.m. foto’s van SavannaJoy, Nikki & 
Britt, “aardbei” Nikki van Gaalen en Loesje 
van het wijkplatform), de openingen van de 
JOP (JongerenOntmoetingsPlaats) en van 
het speelpleintje Benedenmonde.

Van (geen) wijken weten: 
HZL in museum Warsenhoeck
“Van (geen) wijken weten” is de titel van de expositie over de 
wijken in Nieuwegein. Dit is een wisselexpositie waarin steeds 
nieuwe wijken aan bod komen. Weet u hoe uw wijk ontstaan is en 
waarom de wijk zo genoemd is? In hoeverre het aanwezige land-
schap de indeling van uw wijk bepaalde? Wat er in de wijk gebeurt?

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
Aad Koedijk (eindredactie)
Hilbert Hamberg

Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl
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Oproep
Mede met het oog op het 50-jarig bestaan van Nieuwegein in 2021 zoekt museum Warsenhoeck nog naar (veel) 
meer beeld- en ander materiaal van onze stad. Veel materiaal ligt echter bij u thuis, misschien wel in een doos op 
de zolder. Het museum stelt het zeer op prijs als u dit materiaal met uw mede-stadbewoners wilt delen en daartoe 
wilt afstaan (of kopieën ervan) aan het museum. (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein, telefoon 030-6050090)

vervolg van pagina 11
U kunt dus zomaar “in de openbare ruimte” met een dement 
mens te maken krijgen. Het is belangrijk oogcontact te maken, 
vriendelijk en geduldig met demente mensen te zijn (bied veilig-
heid) en met aandacht naar hen te luisteren. Als iemand niet uit 
zijn/haar woorden komt, kan die persoon soms nog wel goed 
schrijven. Het is een optie om te vragen op te schrijven wat 
iemand bedoelt. Gebruik eenvoudige taal en probeer 1 punt per 
keer duidelijk te maken. Het vergeten te betalen is in winkels 
natuurlijk een lastig probleem voor winkeliers. Zij doen er goed 
aan er allereerst uit te komen of het geen diefstal is en aan hun 
eigen veiligheid te denken. Bij bekende dementerenden kan men 
hulp met betalen of eventueel een betalingsregeling aanbieden.
Wat te doen als hulp aan een hulpbehoevende demente persoon 
niet voldoet? Dan kan men vragen of met familie contact kan 
worden opgenomen.
Komt men er met een demente persoon, bijvoorbeeld iemand  
die verdwaald is, niet uit, dan kan men de politie bellen via 112. 
Via de meldkamer kan de Psycholance van Altrecht worden 
ingeschakeld om die persoon op te halen. Dat is minder belastend 
voor die persoon, dan wanneer de politie hem/haar komt halen.

Meer informatie op www.samendementievriendelijk.nl


