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Nieuwsbrief 2017-1      augustus 2017 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal- West,  

 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van Wijs met je Wijk in Veenendaal-
West. We wensen u veel leesplezier. 
 

Wijs met je Wijk gaat door in Veenendaal-West! 
 
We zijn blij dat we bekend kunnen maken dat het succesvolle experiment van Wijs met je Wijk in 
april 2017 een vervolg gaat krijgen. Dat is mogelijk doordat de gemeente Veenendaal ons een sub-
sidie heeft verstrekt voor het programma dat gaat lopen vanaf 1 oktober 2017 tot 1 mei 2018. 
Hulde aan de gemeente voor de vlotte afhandeling van de subsidieaanvraag! 
Verder zijn we blij dat we met het bestuur van de Westerkerk afspraken hebben kunnen maken 
over het gebruik van de ruimtes in hun kerkgebouw. 
 
We zijn nu bezig om het programma voor de komende maanden in te vullen. U wordt daar nader 
over geïnformeerd. De start is gepland op woensdagmiddag 4 oktober 2017. Noteer deze alvast 
in uw agenda.  Voor de startbijeenkomst zullen alle 60+-ers in de wijk uitgenodigd worden. We 
gaan de doelgroep dus verbreden naar aanleiding van verzoeken van diverse wijkbewoners. 
 
Organisatie Wijs met je Wijk Veenendaal-West 
 
De organisatie in West is vormgegeven door het instellen van een wijkbestuur en een activiteiten-
commissie. Onderstaand is de samenstelling weergegeven.  
 
Wijkbestuur Wijs met je Wijk- Veenendaal- West  

• Hans Wiegel: voorzitter 
• Piet van Leeuwenstein: secretaris 
• Dirck Vroonland: penningmeester 
• Roel van de Berg: lid en trekker sponsorwerving 
• Harry Bollema: lid en trekker activiteitencommissie 
• Karel Haag: lid en trekker jeu de boulesbanen 
• Henk van den Brandt: adviseur  

http://www.wijsmetjewijk.nl/


Activiteitencommissie Wijs met je Wijk- Veenendaal-West 
 

• Harry Bollema: voorzitter 
• Freek Visser 
• Anneke Bakker 
• Thea van Vliet-Schiks 
• Thea Oosten 
• Sylvia Lefering 
• Nollie van Westerneng-deelnemersadministratie 
• Henk van den Brandt- adviseur 

 
Werkgroep uitvoering activiteiten: ondersteunt bij de uitvoering van de activiteiten 

• Mieke Willemsen 
• Mieke Pico 
• Marijke Bollema 
• Henny van 't Hoog 
• Rina van Hal 

 
Verplaatsing en verbetering van de Jeu de Boulesbaan Ruisseveen 
 
Met de gemeente Veenendaal hebben we overleg gehad over verplaatsing en verbetering van de 
jeu de boulesbaan aan het Ruisseveen. We hebben een andere locatie voorgesteld en verzocht om 
2 kwalitatief goede banen aan te leggen, vergelijkbaar met de situatie in Petenbos. De gemeente 
verwacht de opdracht in de loop van augustus te verstrekken en dan kunnen de banen daarna 
aangelegd worden. De opening van de nieuwe banen zal op gepaste wijze gevierd worden en u 
wordt daar nader over geïnformeerd. 
 
Beantwoording vragen lezing gemeente op 13 april 2017 
 
Op 13 april 2017 hebben wethouder Nermina Kundic en wijkmanager Dirk Bok een lezing gehou-
den over wijkgerichte aanpak in Veenendaal-West vanuit de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst 
zijn door de aanwezigen vragen gesteld, die door de gemeente van een antwoord zouden worden 
voorzien. 
Onderstaand treft u de vragen en antwoorden aan. 
 
Vraag: Voorzieningen plantsoenen, speelplaatsen kinderen, poepplaatsen honden, op buurtniveau 
regelen.  
Antwoord: In de wijkambities is dit opgenomen. 
 
Vraag: Planning en communicatie rond bomenkap Homoet / Ruisseveen. 
Antwoord: Er wordt een nieuwe procedure opgestart rond Ruiseveen. Bewoners ten westen van 
de spoorlijn krijgen een uitnodiging voor een informatieavond. 
 



Vraag: Inkoop van zonnepanelen en verwarmingsketels op straatniveau regelen. 
Antwoord: Bewoners die belangstelling hebben en dit mee uit willen werken kunnen zich aanmel-
den via west@veenendaal.nl 
 
Vraag: Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de wijk. 
Antwoord: Er worden in principe geen extra parkeerplaatsen gemaakt. Willen wel gaan nadenken 
met bewoners over alternatieven. Het wijkteam is een opzet aan het uitwerken. 
 
Vraag: Verkeersborden i.v.m. slecht zicht verplaatsen. 
Antwoord: Locaties van slecht zichtbare verkeersborden doorgeven via tel. 538538 of via 
www.veenendaal.nl. 
 
Vraag: Verkeerslichten aanpassen; zijn niet overal goed afgesteld. 
Antwoord: Verkeerslichten worden waar nodig goed afgesteld. 
 
Vraag: Verlichting aanbrengen rond donkere stukken woonomgeving. 
Antwoord: Verlichting wordt per wijk opgepakt en vervangen door LED waar nodig worden aan-
passingen gedaan. 
Dit is echter een langlopend project. Echt donkere plekken kunnen ook worden doorgegeven via 
www.veenendaal.nl 
 
Vraag: Snelheid beperkende maatregelen nemen i.v.m. veiligheid; er wordt te hard gereden.  
Antwoord: Te hard rijden is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de bestuurder. OP veel 
plekken in west zijn woonerven en die zijn in principe zodanig ingericht dat er stapvoets mag wor-
den gereden. Het is ook zaak dat bewoners elkaar aanspreken over het rijgedrag. Op dit moment 
vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor invoering 30 km zones. Na de zomervakantie 
worden een aantal informatieavonden georganiseerd waarin de bewoners worden geïnformeerd. 
 
Vraag: Welzijn en zorg op wijkniveau regelen. 
Antwoord: Veens werkt op wijkniveau en ook zorginstellingen gaan steeds meer op wijkniveau 
werken. 
 
Vraag: Handhaving op buurtniveau regelen. 
Antwoord: Er zijn wijkagenten en een wijkboa die op wijkniveau werken. Op buurtniveau is te 
kleinschalig. 
 
Vraag: Betere communicatie over informatie van en naar de gemeente (niet iedereen heeft Face-
book, IPhone en WhatsApp). 
Antwoord: 2 keer per jaar komt er een nieuwsbrief die naar alle bewoners wordt verzonden. Bij 
bijeenkomsten vanuit de gemeente worden bewoners per brief uitgenodigd. 
 
Nadere info en/of andere vragen ? 
 
Wijkmanager Dirk Bok is het 1e aanspreekpunt vanuit de gemeente voor bewoners in Veenen-
daal-West. Wanneer u vragen hebt aan de gemeente kunt u met hem contact opnemen via 0318- 
538981 of dirk.bok@veenendaal.nl. 
 

http://www.veenendaal.nl/

