Wijkplatform Noordoost Netwerking Agenda 6 oktober, 2021 om 20.00 uur.
Join Zoom Meeting
 https://us02web.zoom.us/j/88231216595?pwd=ekhxNytYQWxabjgyUnZwRF

pWR2ZLUT09
 Meeting ID: 882 3121
 Passcode: 726364

6595

Mededelingen
- Victor notuleert de acties & Pia notuleert de beknopte verslag
- Tweede flyer enquête in gelukt - kosten van beiden betaald uit initiatieven fonds.
Helder en transparant schriftelijke presentatie mag ook vergoed worden. Moest
iets minder gaan kosten en er moest nog heldere wat inhoudt betreft
- Tweede overleg / vragen aan de PvdA wordt georganiseerd. We gaan hetzelfde
doen voor andere partijen (klove dichten), nu de SP & CU & GLs, benaderen stap /
voor stap - Maarten gaat uitzoeken of we weer in het wijkbureau overleggen
kunnen, zodoende een fysieke deel en een digitale deel --> iets voor iedereen
dus
- - klachten Griftpark --> volgende maand agenderen
- - secretaris heeft 1 punt ontvangen voor de agenda: klacht Het Nieuwe Inzamele n

Pia Kemper
info@lavenirdepia.nl
06 15402494 • Mobiel
Agenda:
1. Het nieuwe Inzamelen: We hebben 1 van de vele klachten aan de
woordvoerders doorgegeven en hen gevraagd om onze Wijkbijeenkomst
bij te wonen. Alleen Martijn v Dalen heeft tot nu toe gereageerd. Eigenaar
van de klacht zal uiteraard aanwezig zijn. (zie klacht onderaan)

Beste leden van het Wijkplatform NO, Tot mijn en veler
genoegen heeft de gemeente besloten om gescheiden afval
voor enkele categorieen vanaf eind 2021 samen te voegen en
dit mechanisch te scheiden. Dat reduceert de lasten voor de
burger en het netto resultaat zal beter zijn.
Tot mijn schrik lees ik vervolgens, dat de gemeente ook
heeft besloten om de categorie plastic/blik/etc. voortaan bij
het restafval te voegen en DAT DE BURGER DIT ZELF DIENT
WEG TE BRENGEN NAAR DE ONDERGRONDSE
CONTAINER..
Hier haak ik af: de gemeente is er voor de burger en haalt het
huis/tuin/keukenafval op, zoals dit jarenlang is gedaan. We
zijn als individueel huishouden ook al jaren gewend om glas
zelf weg te brengen. Maar nu wordt de grootste hoeveelheid
afval dat een huishouden voortbrengt (restafval en

plastic/blik/etc.) ook aan de burger te laten in plaats van het
(beetje) restafval in de plastic/blik rolcontainer te mogen
toevoegen. Deze containers worden immers wel door de
gemeente opgehaald. Ik dring er met klem op aan, dat
hiertegen bezwaar wordt aangetekend door het Wijkplatform.
In gewenst/nodig zal ik dit graag zelf nader toelichten bij u
dan wel in de gemeenteraad.
Ik hoor graag welke actie jullie ondernemen.
Met vriendelijke groet
2. Protest samen met SP & Actiegroep Valetonlaan bespreken /
voorbereiden
3. Drankje en hapje op en één zondagmiddag & avond komende maand even tijd nemen om elkaar weer te leren kennen na alle corona ellende.
4. Noordoost 0.0 --> 11 Buurt Energie Duurzaamheids teams opzetten
Christian - toelichting - volgende maand agenderen want we gaan dan
bepalen hoe het verder gaat / ontwikkeld. Dit is namelijk een Wijk platform
Initiatief.
Zoals door het college & raad gevraagd is doen we ons best om zoveel mogelijke
comités, verenigingen etc in Noordoost te bereiken. Onderstaande groepen
ontvangen maandelijks onze agenda en verslag, ze zijn uiteraard uitgenodigd om
mee te participeren.
Bcc verzendlijst:: Ontbreekt een organisatie, svp ons laten weten
via info@wijkplatformnoordoost.nl, we voegen ze direct toe. Wij zijn onze lijst telkens
weer aan het uitbreiden.
1. Leden Wijkplatform
2. Belanghebbende groepsmail
3. Buurtcomité Voordorp
4. Bewonersplatform Staatslieden & Lauwerecht
5. BOV Biltstraat
6. Biltstraat 3.0
7. Tuindorpsbelang
8. Sporting 70
9. Buurtcomité Ezelsdijk
10. Ons Buiten Tuinenpark
11. Tuinenpark De Driehoek
12. Tuinenpark De Pioniers
13. Plantenbak Commissie Wittevrouwen
14. Buurtcamping Griftpark
15. Wijkbureau Oost/Noordoost
16. Bewonerscommissie Biltsche Grift
17. Vereniging van Huiseigenaren Wevelaan - Wichmannlaan - Obbinklaan
(Wewiob) in Tuindorp Oost
18. Verkeersgroep Wittevrouwen
19. Bikkershof
20. Woongroep Tuinwijk

21. Tuincommissie Groen Bleyenburg
22. Belangenvereniging Karel Doormanlaan
23. Wijkkrant Wittevrouwen
24. Buurtcentrum De Leeuw
25. Winkeliersvereniging De Gaard
26. Scouting Derde Utrechtse Groep
27. WijkConnect
28. JoinBy
29. USV Hercules Sportvereniging in Voordorp, Utrecht
30. De Derde Helft
31. VvE De Waaier
32. VvE Hercules
33. VvE Aartsbisschop Romerostraat IV
34. VvE Rumkelaan
35. VvE Hoofddijk
36. VvE Voordorp
37. VvE Aartsbisschop Romerostraat I
38. St Josephparochie
39. Stichting SWK Kunsthuisvesting Utrecht
40. Willem: Jumbo Merelstraat
41. Jasper: Cafe Willem Willem van Noortplein
42. Hanneke: Ondernemers Jan van Galenstraat
43. De Bouwsteiger
44. Aktiegroep Weerdsingel OZ
45. Groen moet je Doen
46. Mens in Wijk
47. Stichting KWL
48. Buurtcomité Nova Zembla
49. Wijkkrant Wittevrouwen
50. Buurtcomité Stalau
51. Er zijn 7 winkelgebieden in Noordoost, de voorzitters daarvan zijn aan onze
lijst toegevoegd
Een bloeiende groet
Dagelijks bestuur via info@wijkplatformnoordoost.nl
Voorzitter Christian Naethuys c.naethuys@gmail.com

