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De kunst van het ouder worden
Een fi lm en nabespreking voor 55-plussers
Hoe doe je dat … met plezier ouder worden? Wat kun je onder-
nemen om het leven optimistisch tegemoet te zien? In de fi lm 
‘De kunst van het ouder worden’ vertellen drie senioren die veel 
hebben meegemaakt, wat hen helpt om positief in het leven te 
staan. Op dinsdag 23 september is de fi lm te zien in Buurtplein 
Zuid. Na afl oop van de fi lm volgt een nabespreking onder leiding 
van 2 medewerkers van Indigo. 

In de fi lm vertellen ouderen over hun leven en vooral hoe zij zich 
staande weten te houden na ingrijpende veranderingen. ‘De kunst 
van het ouder worden’ is een fi lm over het koesteren van de 
mogelijkheden en de kansen die het leven biedt. 

Praktische informatie
De fi lm wordt vertoond op dinsdag 23 september in Buurtplein 
Zuid, Ratelaar 37 te Nieuwegein. De bijeenkomst duurt van 
10.00 tot 12.00 uur. Aansluitend wordt er een lunch geserveerd. 
De bijeenkomst is kosteloos, voor de lunch vragen wij € 4,00.  
U kunt zich aanmelden vóór 19 september door contact op te 
nemen met Laurette Vossepoel van MOvactor via telefoonnummer 
030 6033748 of via e-mail lvossepoel@movactor.nl. Graag aan-
geven of u wel of niet komt lunchen.

De kunst van het ouder worden wordt mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Nieuwegein, Movactor, Zorgspectrum, Fair’s en Indigo.

Huurappartementen in 
kantoorgebouw Bakenmonde
Het voormalige kantoorgebouw aan de Bakenmonde wordt omgebouwd tot 106 huurwoningen/
appartementen voor de sociale sector. Ze zijn voor meerdere kleine huishoudens bestemd. De meeste 
woningen zijn ook voor bewoning door senioren geschikt. Hopelijk biedt dit mogelijkheden voor een 
doorstroming voor de oudere bewoners in onze wijken. 

Bewonersavond verkeersgeluid

Aan de bewoners van dit adres.

Dit wordt zo goed als zeker het laatste wijknieuws van het wijkplatform HZL in de huidige samenstelling. Het 
is onjuist om te denken dat altijd alles in de samenwerking met de gemeente verkeerd is gegaan. Integendeel, 
er is de afgelopen jaren heel veel wel goed gegaan. Daarvan willen wij u ook op de hoogte brengen. 
Dat sluit ook aan op de oproep door de gemeente aan bewoners om zich aan te melden voor een doorstart van 
het wijkplatform. Wethouder Stekelenburg verzocht ons dat te doen. We brengen u op de hoogte over de ontwik-
kelingen in het Buurt- en Zorgplein Zuid. We informeren u kort over een bewonersavond over verkeersgeluid. En 
over de bouw van 106 huurappartementen in het kantoorgebouw Bakenmonde. Tot slot een uitnodiging voor “de 
kunst van het ouder worden”. Een fi lm met nabespreking voor 55-plussers. 
 

Hilbert Hamberg, voorzitter wijkplatform HZL

In het vorige wijknieuws vertelden wij u dat de leden van 
het wijkplatform HZL er allemaal mee stoppen. De gemeente 
Nieuwegein heeft ons bij monde van wethouder Martijn 
Stekelenburg gevraagd een oproep te doen aan U, bewoners 
van de wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard, om 
een doorstart van het wijkplatform mogelijk te maken. U kunt 
zich aanmelden bij de wijkmanager voor HZL, Mieke Tulleken 
via telefoonnummer 030 7524076. Natuurlijk nemen wij een 
dergelijk verzoek graag in ons wijknieuws op. 

Er zijn in de samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein en het 
wijkplatform in de afgelopen jaren heel, heel veel dingen wel goed 
gegaan. Dat laten wij in dit wijknieuws nog eens in grote lijnen de 
revue passeren.    

Oproep bewoners voor doorstart wijkplatform HZL!

Overlegdata 2014
wijkplatform Hoogzandveld, 
Zandveld & Lekboulevard 
• 24 september

De plaats van de bijeenkomst 
is Buurtplein Zuid, Ratelaar 3, 
Nieuwegein. 
Aanvang 20.00 uur.

Op 2 juli jl. organiseerde HZL een bewonersavond over verkeersgeluid. Dit naar 
aanleiding van het door de gemeenteraad in mei 2013 vastgestelde Actieplan 
Geluid. Daarin is ondermeer sprake van renovatie van de geluidswallen langs de 
’s Gravenhoutseweg en Zandveldseweg. Er waren ongeveer 70 bewoners aanwezig. 

De globale planning is dat in juli/augustus 2014 een programma van eisen wordt 
opgesteld. Hierbij zullen bewoners langs de tramlijn en van de Kreekmonde door 
de gemeente worden uitgenodigd om mee te denken.
In september/oktober wordt het voorlopig ontwerp opgesteld en op een informatie-
avond aan de bewoners voorgelegd. In november en december wordt het defi nitief 
ontwerp vastgesteld. De uitvoering gebeurt in de 1e helft 2015. 
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om de beplanting laag te houden, zodat de dierenweide vanaf 
de Geindijk en Wilgenroos zichtbaar blijft. En het onveilige gevoel 
(zo zeiden bewoners) weggenomen. De overlast door jongeren 
verdween. De paden werden aangepakt en geasfalteerd. Het pad 
achter de Anjerhof werd verhoogd zodat de steile oprit naar de 
Wilgenroos niet meer nodig was.

Grijs
Met het thema grijs worden de straten/trottoirs/parkeerplaatsen 
bedoeld. In het project NIEUWegeinGROEN was dit ook een 
belangrijk onderdeel. Op een aantal plaatsen werden straten en 
parkeerplaatsen opnieuw bestraat en werden daarbij ook nieuwe 
bomen geplant. De aanleiding was heel vaak dat oude bomen 
vanwege wortelopdruk en of ouderdom gerooid moesten worden. 
Soms konden hierdoor extra parkeerplaatsen worden aangelegd.
Een paar jaar voor het project NIEUWegeinGROEN van start ging 
hebben een paar leden van het wijkplatform samen met een 
beheerder van de gemeente een inventarisatie gemaakt van de 
drempels in de wijken. Die waren in de jaren ’80-’90 aangelegd 
en veroorzaakten door hun hoogte en latere verzakkingen veel 
klachten van fi etsende bewoners bij het wijkplatform. Een behoor-
lijk aantal drempels werd daarna aangepast. 
De gemeente Nieuwegein gaf in een bestemmingsplan toestemming 
voor de nieuwbouw van een waterpompstation door Vitens. Voor de 
wekelijkse bevoorrading door een aantal grote vrachtauto’s werd een 
route door de wijk Hoogzandveld aangewezen (Zandveldseweg - 
Lupinestraat - Irisstraat - Geindijk - Parallelweg). Dwars door de 
woonwijk en langs de nieuwe Brede School. HZL diende bij de 
bouwaanvraag van Vitens een bezwaarschrift in. Op grond hiervan 
werd de route verlegd via IJsselstein en door een industriegebied. 
Het geldt ook voor het bouwverkeer voor het waterpompstation.

Wat ging wel allemaal goed?
 
HZL kijkt daarbij terug op de periode 2008-2014 en beperken ons tot de hoofdlijnen. Natuurlijk hebben 
wij in de wijknieuwsen van de afgelopen jaren u ook hierover geïnformeerd. Maar wij vatten het nu nog eens 
samen. De rol van het wijkplatform was daarbij divers. Dikwijls namen wij initiatief of waren het anderen 
(veelal de gemeente) die ons om (re)actie vroeg. We gebruiken de thema’s groen, grijs, rood(bebouwing) 
om u te informeren.

Groen
HZL heeft ieder jaar samen met de gemeente een wijkschouw gehouden. De input kwam uit vragen van 
bewoners, uit het wijkplatform zelf of soms op verzoek van de gemeente. Tot 2012 was dat een rondgang langs 
de aangegeven punten in de wijken. Het aantal bewoners varieerde van 20 tot wel meer dan 100. Daarna werd 
het een rondgang zonder bewoners omdat er weinig werd aangedragen. Een reden daarvoor is volgens HZL het 
project NIEUWegein GROEN. 
In dit project dat 2 jaar duurde, ging het om een herinrichting van het groen en grijs in de drie wijken. Doel was 
ook om daarbij een besparing op beheerskosten te realiseren. Er werden veel beplantingen naar gras omgezet. 
Maar ook veel beplantingen werden opgeknapt, vaak met andere planten. Ook werd het nodige ‘grijs’ aangepakt. 
In een eerste bijeenkomst in ’t Veerhuis werd het plan door de gemeente toegelicht. De opkomst was groot; 
tegen de 400 bewoners waren aanwezig. Daarna werd per wijk een afzonderlijke bijeenkomst gehouden waar 
de bewoners van de voorgenomen wijzigingen in hun directe woonomgeving konden kennisnemen. Ook hier 
werd door de bewoners veel gebruik van gemaakt; 150 tot 200 per avond. En ook werden de nodige wijzigingen 
voorgesteld. Veel wijzigingsvoorstellen van de bewoners werden overgenomen. Tijdens de uitvoering werd het 
wijkplatform vaak benaderd door bewoners om intermediair te fungeren richting aannemer/gemeente. 
De paden bij de dierenweide en achter de Anjerhof waren niet opgenomen in het project NIEUWegeinGROEN. 
Op verzoek van HZL werden die toegevoegd aan een ander project (Parkpaden). Daarbij werd een overtollig 
geworden maar nog goede brug bij de Anjerhof verplaatst naar de dierenweide. Tevens werd de omheining van de 
dierenweide vernieuwd en werd het aanwezige stevig onderhanden genomen. Afgesproken werd met de gemeente 

Vanaf 2008 heeft HZL bij de gemeente voortdurend 
gepleit om een 30-km zone in te stellen in het gebied 
van de lage mondes (Benedenmonde - Middelmonde 
- Nijemonde). Dit omdat de doorgaande route door de 
wijk niet zou worden afgesloten omdat de bouwplannen 
voor het gebied niet doorgingen. Daarbij zou de 
Nijemonde worden afgesloten. Het werd telkens 
afgewezen. Ook na een actie van bewoners. Maar....
uiteindelijk vond in het najaar 2013 de herinrichting 
van de genoemde straten plaats. En werd de 30-km 
van kracht. De aanhouders wonnen.  
Iets bescheidener waren de verkeersaanpassingen aan 
de Henri Dunantlaan. Hoewel de bewonersactie nog 
wel een actualiteitenrubriek op TV haalde. 

Rood
HZL gaf al eerder aan dat onze drie wijken de laatste 
10 jaren zijn overspoeld met bouwplannen door de 
gemeente. Ze hadden allemaal één aspect gemeen: 
“bouwen in de groene bestemmingen”. Maakte het 
plan Lekboulevard - Hoogzandveld centrum hier eerst 
nog een uitzondering op, in de latere versie werd het 
gehele Lotusplantsoen opgeslokt. 
De bouwplannen van provincie en gemeente in de 
Bossenwaard werden gelukkig afgeblazen. De toen-
malige gemeenteraad wees de plannen collectief af. 
Het Actiecomité Bossenwaard speelde hierbij een 
belangrijke rol. 
De bouwplannen bij de Kastanjestraat (schoolplein 
en groenstrook) stierven een zachte dood, gelukkig. 
Resteren de plannen aan het Helmkruid en de 
Handelskade. HZL schrijft daar nu maar even niets over.
Het voormalige kantoorgebouw de Ratelaar werd 
voorspoedig omgetoverd tot een Buurt en Zorgplein 
Zuid. Door een actie van HZL lukte het om de biblio-
theekfunctie in het buurtplein te behouden. Het nieuwe 
plein Zuid voorziet echt in een behoefte, zo blijkt in de 
praktijk. De toegankelijkheid baart nog wat zorgen al is 
er al wel het nodige verbeterd. De beoogde eindsituatie 
wordt ontwikkeld in het inrichtingsplan voor het winkel-
centrum Hoogzandveld. 
 
Speelvoorzieningen
De laatste 4 tot 5 jaar is er veel geïnvesteerd in de 
speellocaties in onze wijken. Veel energie kwam van 
bewoners voor het maken van plannetjes. Het vergde veel 
geld, ongeveer € 200.000. Gestart werd met een initiatief 
voor een speelplaatsje aan de Iepstraat. Het kon voor een 
deel gekoppeld worden aan NIEUWegeinGROEN. Door 
het toenmalige college van B&W werd op initiatief van 

een paar wijkplatforms € 1 miljoen beschikbaar gesteld 
voor extra speelvoorzieningen. In HZL werden op 
meerdere plaatsen nieuwe speelvoorzieningen gereali-
seerd bijvoorbeeld bij de dierenweide, het pleintje 
tussen de Anemoonstraat en de Waterbies. 
Als laatste werd bij het Witte Huis een pannafi eldje 
aangelegd. 
Bij de Brede School werd een speelplein aangelegd 
dat na schooltijd ook toegankelijk is. Verder is het 
de bedoeling dat in het Lotusplantsoen nog meer 
speelvoorzieningen komen.

Buurtbijeenkomsten
In de drie wijken worden regelmatig buurtbijeenkomsten 
gehouden. HZL geeft daaraan uit het wijkbudget een 
fi nanciële bijdrage; gemiddeld aan 5 bijeenkomsten 
per jaar. 

Ontbreekt er 
nog wat in 
het Buurt en 
Zorgplein Zuid
Onlangs heeft het diagnotisch 
centrum Saltro een bloedafname 
punt geopend in het Zorgplein 
Zuid. U kunt dagelijks zonder 
afspraak terecht voor bloedafname 
e.d. De openingstijden zijn 
maandag t/m vrijdag van 08.00 
tot 10.00 uur.
Dit roept de vraag op wat er nog 
ontbreekt? Bijvoorbeeld een 
ophaal- en bezorgpunt voor de 
post en pakketten. Een automaat 
om geld te pinnen?
Mist u iets, leg uw vraag dan 
eens voor aan de balie in het 
buurtplein. Zij kunnen u aangeven 
of er meer mensen zijn met zo’n 
vraag of u doorverwijzen naar 
iemand van MOvactor. Of mail 
naar info@MOvactor.nl
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De kunst van het ouder worden
Een fi lm en nabespreking voor 55-plussers
Hoe doe je dat … met plezier ouder worden? Wat kun je onder-
nemen om het leven optimistisch tegemoet te zien? In de fi lm 
‘De kunst van het ouder worden’ vertellen drie senioren die veel 
hebben meegemaakt, wat hen helpt om positief in het leven te 
staan. Op dinsdag 23 september is de fi lm te zien in Buurtplein 
Zuid. Na afl oop van de fi lm volgt een nabespreking onder leiding 
van 2 medewerkers van Indigo. 

In de fi lm vertellen ouderen over hun leven en vooral hoe zij zich 
staande weten te houden na ingrijpende veranderingen. ‘De kunst 
van het ouder worden’ is een fi lm over het koesteren van de 
mogelijkheden en de kansen die het leven biedt. 

Praktische informatie
De fi lm wordt vertoond op dinsdag 23 september in Buurtplein 
Zuid, Ratelaar 37 te Nieuwegein. De bijeenkomst duurt van 
10.00 tot 12.00 uur. Aansluitend wordt er een lunch geserveerd. 
De bijeenkomst is kosteloos, voor de lunch vragen wij € 4,00.  

U kunt zich aanmelden vóór 19 september door contact op te 
nemen met Laurette Vossepoel van MOvactor via telefoonnummer 
030 6033748 of via e-mail lvossepoel@movactor.nl. 
Graag aangeven of u wel of niet komt lunchen.

De kunst van het ouder worden wordt mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Nieuwegein, Movactor, Zorgspectrum, Fair’s en Indigo.

Huurappartementen in 
kantoorgebouw Bakenmonde
Het voormalige kantoorgebouw aan de Bakenmonde wordt omgebouwd tot 106 huurwoningen/
appartementen voor de sociale sector. Ze zijn voor meerdere kleine huishoudens bestemd. De meeste 
woningen zijn ook voor bewoning door senioren geschikt. Hopelijk biedt dit mogelijkheden voor een 
doorstroming voor de oudere bewoners in onze wijken. 

Bewonersavond verkeersgeluid

Aan de bewoners van dit adres.

Dit wordt zo goed als zeker het laatste wijknieuws van het wijkplatform HZL in de huidige samenstelling. Het 
is onjuist om te denken dat altijd alles in de samenwerking met de gemeente verkeerd is gegaan. Integendeel, 
er is de afgelopen jaren heel veel wel goed gegaan. Daarvan willen wij u ook op de hoogte brengen. 
Dat sluit ook aan op de oproep door de gemeente aan bewoners om zich aan te melden voor een doorstart van 
het wijkplatform. Wethouder Stekelenburg verzocht ons dat te doen. We brengen u op de hoogte over de ontwik-
kelingen in het Buurt- en Zorgplein Zuid. We informeren u kort over een bewonersavond over verkeersgeluid. En 
over de bouw van 106 huurappartementen in het kantoorgebouw Bakenmonde. Tot slot een uitnodiging voor “de 
kunst van het ouder worden”. Een fi lm met nabespreking voor 55-plussers. 
 

Hilbert Hamberg, voorzitter wijkplatform HZL

In het vorige wijknieuws vertelden wij u dat de leden van 
het wijkplatform HZL er allemaal mee stoppen. De gemeente 
Nieuwegein heeft ons bij monde van wethouder Martijn 
Stekelenburg gevraagd een oproep te doen aan U, bewoners 
van de wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard, om 
een doorstart van het wijkplatform mogelijk te maken. U kunt 
zich aanmelden bij de wijkmanager voor HZL, Mieke Tulleken 
via telefoonnummer 030 7524076. Natuurlijk nemen wij een 
dergelijk verzoek graag in ons wijknieuws op. 

Er zijn in de samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein en het 
wijkplatform in de afgelopen jaren heel, heel veel dingen wel goed 
gegaan. Dat laten wij in dit wijknieuws nog eens in grote lijnen de 
revue passeren.    

Oproep bewoners voor doorstart wijkplatform HZL!

Overlegdata 2014
wijkplatform Hoogzandveld, 
Zandveld & Lekboulevard 
• 24 september

De plaats van de bijeenkomst 
is Buurtplein Zuid, Ratelaar 3, 
Nieuwegein. 
Aanvang 20.00 uur.

Op 2 juli jl. organiseerde HZL een bewonersavond over verkeersgeluid. Dit naar 
aanleiding van het door de gemeenteraad in mei 2013 vastgestelde Actieplan 
Geluid. Daarin is ondermeer sprake van renovatie van de geluidswallen langs de 
’s Gravenhoutseweg en Zandveldseweg. Er waren ongeveer 70 bewoners aanwezig. 

De globale planning is dat in juli/augustus 2014 een programma van eisen wordt 
opgesteld. Hierbij zullen bewoners langs de tramlijn en van de Kreekmonde door 
de gemeente worden uitgenodigd om mee te denken.
In september/oktober wordt het voorlopig ontwerp opgesteld en op een informatie-
avond aan de bewoners voorgelegd. In november en december wordt het defi nitief 
ontwerp vastgesteld. De uitvoering gebeurt in de 1e helft 2015. 


