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Notulen
Bijeenkomst wijkplatform
Datum: 6 oktober 2021

Tijd: 20.00

Locatie: Zoom

Aanwezig:
Zie aanwezigheidslijst
Voorzitter: M.R.J. Naethuys
Notulist: M.P.A. Kemper
Datum volgende
vergadering:
3 november 2021 20.00u
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Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Het nieuwe Inzamelen
Protest actiegroep Valetonlaan
Hapje Drankje bij Christiaan
Noordoost 0.0
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2 Notulen vergadering 8 september 2020
Agendapunt Wie
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3 Ingekomen stukken Aan /Opmerkingen
Onderwerp
Vuilnis

Auteur/inbrenger
Leo Zwinkels

Eventuele actie
Secretaris heeft 1 punt ontvangen voor de agenda:
klacht Het Nieuwe Inzamelen

4 Het nieuwe Inzamelen
4.1
4.2

4.3

We hebben 1 van de vele klachten aan de woordvoerders doorgegeven van alle
partijen en hen gevraagd om onze Wijkbijeenkomst bij te wonen. Alleen Martijn v
Dalen VVD en Rachel Heijne van GroenLinks hebben gereageerd en zijn aanwezig.
Klacht Leo Zwinkels: Beste leden van het Wijkplatform NO, Tot mijn en veler genoegen
heeft de gemeente besloten om gescheiden afval voor enkele categorieën 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.
Door diverse leden van het platform wordt aangegeven dat de burger iedere keer voor
voldongen feit wordt gesteld. Hier ook mee. Maarten geeft aan dat er inzage ligt over
het proces en het hoe waarom. Leo geeft aan dat dat het probleem niet is: Nu moet er
blik/pak /plastic bij restafval en moet de burger dit zelf wegbrengen. Leo geeft aan dat
restafval bij blik/pak /plastic container kan en dan 1 x per 3 weken opgehaald door de
gemeente (net zoals nu). Dat zou zeker een oplossing zijn, want de ouderen en de
minder validen gaan hier problemen mee krijgen.
Grootste problemen:
1.Geen Participatie’ meer
2. Service gemeente ‘primaire verantwoordlijkheden afgebrokkeld↓
3. Afvalstoffenheffing Gemeente↑ Hoe kan dit.
Rachel Heijne geeft aan dat dit niet haar portefeuille is maar van Erwin Virginia. Zij gaat
hem inseinen. Leo gaat document samenstellen voor de gemeente; een inspraakavond
organiseren en een petitie opstarten. Het wijkplatform gaat hem ondersteunen en
volgen: “Jurriaan sluit direct aan” “Martijn van Dalen wordt ook in het groep
opgenomen.
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5 De Gaard: Protest actiegroep Valetonlaan
5.1

De actiegroep de Gaard is bezig met het voorbereiden van een actie op de Valetonlaan.
Dit om aan te tonen dat wanneer je de verkeerssituatie wijzigt, men er geen last van
heeft en gewoon gebruik maakt van het grote parkeerterrein. De SP helpt deze actie
opzetten.
- Christian overlegd met alle platformleden om te vragen wie mee wil doen

5.2
5.3
6 Hapje drankje bij Christiaan
6.1

6.2

Wijkplatformleden en werknemers Wijkbureau zijn uitgenodigd bij de voorzitter om
eindelijk weer elkaar weer eens fysiek te ontmoeten en bij te praten op een
zondagmiddag/avond. Iedereen neemt wat te drinken en eten mee.
Deze borrel staat gepland. 6 november 17.00 bij Christiaan thuis. Kemal Ataturkstraat
98, 3573 pc .
Wordt georganiseerd door Patricia/Nico/Christiaan
Doorgeven wat je wil drinken en andere dingen aan Nico.holvast@live.com

7 Noordoost 0.0
7.1

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 te bereiken. Er moet een plan gemaakt worden hoe nu verder en dit aan het
wijkplatform voorleggen.
Eventueel onder de vleugels van “Energie U”. Daar moet een democratisch besluit over
genomen worden. Er moeten argumenten worden aangedragen waarom en de
randvoorwaarden. Op 3-11 op de agenda.
 Voorzetje wordt aan het platform voorgelegd door de DB

7.2
7.3
8. Mededelingen
8.1

Victor notuleert de acties & Pia notuleert het beknopte verslag –

8.2

Tweede flyer enquête is gelukt - kosten van beiden betaald uit initiatieven fonds.
Helder en transparant schriftelijke presentatie mag ook vergoed worden namens
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wijkbureau. Moest iets minder gaan kosten en er moest nog heldere wat inhoudt
betreft. 3000 +/- ingevulde enquêtes
8.3

Tweede overleg / vragen aan de PvdA wordt georganiseerd. We gaan hetzelfde doen
voor andere partijen, nu de SP & CU & GLs en VVD, alle partijen benaderen stap voor
stap.
Inmiddels zijn de uitnodigingen en vragenlijsten verzonden naar SP, CU, VVD en GL.

8.4

Op 27 november wordt er een wijkbijeenkomst georganiseerd in de Leeuw van 18.00
tot 23.00 in de ruimte beneden met de bar. We gaan zorgen voor eten en drinken.
We hebben 3000 ingevulde enquêtes en willen deze graag overhandigen aan de
Burgemeester en de woordvoerders /raadsleden participatie.
Muziek en disco;
Denk aan o.a. onderstaande mogelijkheden: presentatie enquête ;alle buurtcomités
/ verenigingen bij elkaar brengen ; tafel voor 900 jaar subsidie ; tafel voor 11 buurt
energie duurzaamheid teams & Energie U ;tafel voor het lanceren van Tuin
Ambassadeurs ; tafel voor DOCK(Relief) ; tafel Wijkbureau ; Tafel voor 7
winkelgebieden Noordoost; Last but not least: tafel voor het wijkplatform en
natuurlijk ook vooral weer genieten van de mogelijkheid om bij elkaar te kunnen zijn
met een hapje en een drankje

8.5

Klachten Griftpark --> volgende maand agenderen (3-11)
Klacht: Er zijn klachten over het commerciële gebruik van het Griftpark.
Ik wil een klacht indienen over het commercieel gebruik van het Griftpark door de Gemeente Utrecht. In
de zomermaanden ( juli en augustus ) is een flink deel van het park voor buurtbewoners afgesloten
vanwege de tent van Hans Klok, met de nodige geluidsoverlast en parkeerproblemen in de middag en
avond. In augustus was er de uitweek, waardoor weer een kleine week het park afgesloten was en het
parkeerterrein omgevormd tot fietsenstalling met wederom parkeerproblemen in de buurt. In september
was er de grote kermis, waardoor het park weer 10 dagen deels afgesloten is, met grote geluidsoverlast,
in de avond parkeerproblemen en daarbovenop veel agressie van jongeren. Zelf ben ik op straat
uitgescholden en geslagen, gisteravond liepen er groepen vechtende jongeren door de wijk. Hierdoor
heb ik mij verschillende keren niet veilig gevoeld in mijn huis en op straat. De politie gebeld, daarna werd
het wel weer rustiger, maar dit zou niet moeten mogen voorkomen in een woonwijk. Drie grote activiteiten
voor de hele stad ( en wat Hans Klok betreft zelf nog veel verder) midden in een woonwijk is buiten
proportie. Terwijl vier kilometer verderop een groot park, met parkeerplaats is( Noorderpark, Gageldijk),
zonder woonwijk. Het Griftpark is voor veel buurtbewoners de plek om met mooi weer ( en dat was het
vaak in deze periodes) buiten te kunnen recreëren, maar het dagelijks hetzelfde geluid van een
goochelshow, studentenbeat of kermismuziek en gillende attractie-bezoekers maakt rustig van een park
of achtertuin genieten onmogelijk. Ik wil dat het wijkplatform dit bespreekt met het stadsbestuur, en met
de ambtenaar die de vergunningen hiervoor verstrekt.

9. Rondvraag
9.1

Wout wil verkeersgroep in November bij elkaar roepen
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10.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering

Actielijst
Onderwerp
Actie Leo.

Actie
Start Petitie op mbt nieuwe
inzamelen/maakt het aanhangig bij de
Raad

Wie
Leo
Zwinkels

Actie Rachel

Speelt vragen mbt nieuwe inzamelen
door aan verantwoordelijke. Deze gaat
ook met Leo contact opnemen.
telt petitie op mbt nieuwe inzamelen
Regelt ruimte bij Wijkbureau voor
nieuwe vergadering op 3 november.
Gedeeltelijk via Zoom /gedeeltelijk
fysiek
uitnodigen verantwoordelijke
functieprofiel Griftpark voor volgende
vergadering. Ook buurtbewoners
Griftpark
terugkoppeling klacht.

Rachel

Griftpark Uitnodigen: Klachtindieners
Fred Kok almkok@gmail.com J. W. (Jan)

Maarten Actie

Maarten
Griftpark.

Christian
Pia

Gereed

Maarten

03-11

Maarten

03-11

Pia

Op 3-11 op de agenda

Pia

Op 3-11 op de agenda

Kamps Jwkamps54@kpnmail.nl

Pia

Noordoost 0.0
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