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Voorwoord 
Met veel genoegen presenteren wij het jaarverslag 2018 van het Wijknetwerk Fokkesteeg. Ook in dit jaar zagen we 
weer veel mooie samenwerkingen en resultaten.

Er waren kleine activiteiten, zoals het sponsoren van een buurtbankje op de Laarderschans, en van de planten voor 
bloembakken op het Orvelterdek. Maar kleine dingen kunnen groot effect hebben: een veelbezochte ontmoetings-
plaats voor bewoners en een groenere leefomgeving maken de wijk nog fijner om te wonen.

Er waren grotere zaken, zoals het meepraten over het project Betere Buurten voor Schansen-Noord, en over de mo-
gelijke plaatsing van de tiny houses aan de Vreeswijksestraatweg 9 - hoek Urkerveste. We hebben ons als wijknetwerk 
naar alle vermogen ingezet in de communicatie van bewoners en gemeente.

Daarnaast organiseerde onze activiteitencommissie allerlei evenementen, zoals het Fokkesteeg Fiësta in augustus en 
de WinterFair in december, die bijdroegen aan het verbinden van inwoners. De wijkkrant houdt elke twee maanden 
alle bewoners op de hoogte van wijknieuws en evenementen. Een mooie nieuwe activiteit is de Fokkesteeg Bingo die 
maandelijks tientallen deelnemers trekt en zo met elkaar in contact brengt.

Voor het bestuur zelf stond dit jaar grotendeels in het teken van het afronden van een fundament voor een goede 
bestuursorganisatie. Het werven en aantrekken van vrijwilligers voor onze diverse activiteiten, is een doorlopend punt 
van aandacht.

In mijn laatste jaar als voorzitter kan ik vaststellen dat Fokkesteeg de veiligste wijk van Nieuwegein is geworden. Dank-
zij de inzet van de politie, gemeente, inwoners en diverse organisaties waren er in Fokkesteeg het minste aantal inbra-
ken en diefstal uit auto’s, en zijn de klachten van overlast drastisch gedaald. Ik ben er trots op dat Fokkesteeg, door de 
samenwerking van bewoners en organisaties in onze wijk, een fijne wijk is om in te wonen en te werken.

Ik wens u veel leesplezier.

Ed de Boer
Voorzitter Wijknetwerk Fokkesteeg

Nieuwegein, februari 2018
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INLEIDING
Voor 2018 koos Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg voor het motto:

Fokkesteeg -  Veilig, Samen, Schoon en Trots. 

We vulden dit gezamenlijk in als:
• Veilig: samen werken aan een wijk die veilig is voor ons allemaal.
• Samen: we willen ons als wijk inzetten dat iedereen zich hier thuis voelt. 
• Schoon: samen werken aan een schone wijk.
• Trots: wij als wijkbewoners weten al lang dat het in deze wijk gewoon fijn wonen is. En dat willen we nu 

ook eens goed naar buiten gaan uitdragen.

We kijken terug op een mooi jaar, waarin er heel veel gebeurde in Fokkesteeg. 

Fokkesteeg Trots is geen ‘aparte activiteit’ die we af en toe eens oppakken. Het is iets dat we met het wijknet-
werk, de organisaties en alle bewoners van de wijk uitdragen.

Uit alle activiteiten, evenementen, berichten op Pen.nl, in de Facebookgroep en in de wijkkrant, stralen de 
bewoners uit dat zij het wonen, leven en werken in de wijk waarderen. Ook de groeiende bezoekersaantallen bij 
het Bewonersoverleg wijzen er op dat de betrokkenheid bij de wijk blijft toenemen. 
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HOOFDSTUK I  FOKKESTEEG SAMEN
Van de honderden kinderen die meeliepen met Halloween tot de steeds maar toenemende belangstelling bij 
het bewonersoverleg - uit de grote betrokkenheid bij alle activiteiten, de evenementen en de Facebookgroep 
blijkt dat het wijkgevoel in Fokkesteeg lééft. 

Op allerlei terreinen proberen we hier als wijknetwerk ook verder aan bij te dragen. De dit jaar gestarte Fok-
kesteeg Bingo (een initiatief van activiteitencommissie) in samenwerking met La Caza, bleek een schot in de 
roos en trekt maandelijks volle zalen. 

I-a Buurtactiviteiten 
Op regelmatige basis organiseert de activiteitencommissie activiteiten voor jong en oud in en met La Caza. 
Denkt u bijvoorbeeld aan:
• de Fokkesteeg Bingo
• de Kid’s Club: knutselen voor kinderen 4-12 jaar
• fietstochten met brunch
• seizoensworkshops, zoals kerststukjes maken

De activiteitencommissie bestaat uit vrijwilligers van het wijknetwerk, een groep betrokken buurtbewoonsters 
die met grote inzet en enthousiasme steeds weer nieuwe activiteiten op touw weten te zetten. Op deze plaats 
willen we hen dan ook echt even in het zonnetje zetten. 

Elke zes weken organiseerde het wijknetwerk het Bewonersoverleg. Steeds meer bewoners vinden de weg 
hierheen om hun stem te laten horen. Dit jaar zorgden we ook voor thema-avonden: over veiligheid met de 
wijkagent; over je eigen huis duurzamer maken (met Energie-N), of over de historie: de film Nieuwegein: van 
(geen) wijken weten van Henk van Montfoort werd voor een volle zaal vertoond.

I-b Ondersteunen buurtinitiatieven
Het wijknetwerk zet zich ook in om initiatieven van bewoners te ondersteunen. Dit jaar waren dat bijvoorbeeld:
• een picknicktafel voor bewoners van de Laarderschans
• beplanting en bloembakken op het Orvelterdek
• ondersteuning bij beplanting groenstrook Hoornseschans
•  straatbarbecue aan de Graaf Wigboldhof

Daarnaast steunde het wijknetwerk als penvoerder in de financiën en administratie de grote muurschildering 
die kinderen o.l.v. kunstenares  Charlotte van der Horst maakten op een muur van basisschool De Schouw.

I-c Evenementen: buurtfeesten voor jong en oud
Naast de regelmatige activiteiten, organiseert de activiteitencommissie ook grote buurtfeesten in samenwer-
king met La Caza en de stichting Balans.

• In augustus was er het Fokkesteeg Fiësta (ook het traditionele Gouden Schoffeltje voor de mooiste voor-
tuin werd hier uitgereikt). Met live-muziek op het podium, een food plaza, schminken en tekenen voor de 
kinderen, loterijen, een markt, was het een prachtig feest, dat alleen gehinderd werd door de enige zware 
hoosbuien in een maandenlange zomerdroogte.
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• De jaarlijkse Halloween-viering in de wijk trekt 
elk jaar meer kinderen. Dit jaar liepen meer dan 
160 kinderen de route langs de deelnemende 
huizen, die allemaal in prachtige griezelsfeer 
waren versierd. Een feest dat bij uitstek wordt 
gemaakt door de activiteitencommissie, alle 
deelnemende buurtbewoners die dagenlang 
druk zijn met het versieren van hun huis, en de 
blije kinderen.

• Half december was de WinterFair een sfeervol 
feest van lichtjes en warmte in La Caza. Grote 
blikvanger was de verlichte Amerikaanse truck 
voor de deur. Buiten werden buurtbewoners 
getrakteerd op erwtensoep. Binnen kon men 
genieten van warme chocomel of gluhwein, de 
vele gezellige kraampjes en gezellige kerstmu-
ziek.

I-d In gesprek met elkaar
Het wijknetwerk was online al actief in de communicatie met haar eigen website en haar Facebookpagina: 
www.facebook.com/fokkesteeg. Sinds dit jaar vindt u ons ook op Instagram (wijknetwerk_fokkesteeg) en Twit-
ter (@Fokkesteeg_WNF).

Buurtbewoner Mark Loor zette enkele jaren geleden de facebookgroep Fokkesteeg  op. Inmiddels zijn er 972 
Fokkesteegers bij aangesloten. Hier worden berichten gedeeld van verloren knuffels, discussies over de wijk en 
aankondigingen van evenementen. Deze groep is een heel mooi voorbeeld van wat één betrokken bewoner in 
gang kan zetten. Het wijknetwerk is mede-beheerder geworden van deze groep.

In de wijkkrant, die zes keer per jaar verschijnt, lezen bewoners van Fokkesteeg alle wijkinformatie, van updates 
over Betere Buurten en een column van de wijkagent, tot recepten van wijkbewoners uit alle windstreken.

I-e Gesprekspartner ook bij moeilijke onderwerpen
Ook rondom onderwerpen waarover de gemoederen in de wijk hoog opliepen, nam het wijknetwerk een rol op 
zich, zoals rondom de discussie over de voorgenomen tiny houses aan de Vreeswijksestraatweg/Urkerveste. 

Dit jaar maakte de gemeente ook bekend dat voor het onbebouwde terrein aan de Deventerschans (al vele 
jaren bestemd voor woningbouw) nu daadwerkelijk een projectontwikkelaar gezocht zal worden. Onder bewo-
ners leefden grote zorgen over het hoe en wat van de uiteindelijke bouw, zoals de hoogte van het geheel, het 
verdwijnen van speelruimte voor kinderen, maar ook over de parkeeroverlast. 

Naast het eigen communicatietraject van de gemeente naar de bewoners, werd ook in diverse bijeenkomsten 
van het wijknetwerk informatie gegeven door de gemeente en konden bewoners vragen stellen. Op verzoek 
van het wijknetwerk liet de gemeente grondige parkeerdrukmetingen uitvoeren.

Soms zijn het ook kleinere, maar voor de wijk belangrijke onderwerpen waar meteen samen een oplossing kan 
worden gevonden. Het Fokkesteeglaantje moest opnieuw geasfalteerd worden en de gemeente wilde dat met 
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het goedkopere zwart doen. Bewoonster Mieke Roskam die het project voor de historische borden langs het 
laantje heeft geleid, en het wijknetwerk pleitten om historische redenen voor rood. De gemeente besloot dit 
verzoek te erkennen en asfalteerde het in gloednieuw, glad rood.

Op initiatief van het wijknetwerk werden de populaire ‘Opa’ en ‘Annabel’, (de hardhouten kunstwerken van Bert 
Leenheer) weer in de wijk  herplaatst aan het Fokkesteeglaantje. 

Voor de rol van het wijknetwerk Fokkesteeg bij Betere Buurten: zie hoofdstuk III.

I-f Samen met gemeente, bedrijven en organisaties in de wijk
Om de zes weken organiseert het wijknetwerk het Bewonersoverleg Fokkesteeg. Wij bedanken alle bewoners 
die uit betrokkenheid bij de wijk de tijd nemen om hierbij aanwezig te zijn en zo samen het overleg tot stand te 
brengen.

Bijzondere dank is er ook aan de wijkagenten René Schouten en Sander Jansen, wijkcoördinator Els Reinking, 
accountmanager Openbaar Domein Micha Giltay, projectleider Koen Baart en projectcoördinator Suzan Aarde-
wijn van Betere Buurten, jongerenwerker van Movactor Jakob Veldstra en wijkwethouders Hans Adriani (tot juni 
2018) en John van Engelen (vanaf juni). 

Wij hebben zeer veel waardering voor hun inzet voor de wijk die zij mede tonen door het bewonersoverleg bij 
te wonen en een aanspreekpunt voor de bewoners te zijn.

I-g Samenwerking met bedrijven en not-for-profit organisaties
Samenwerking wordt steeds heel actief gezocht. Het is heel fijn om te merken dat zo veel bedrijven en orga-
nisaties zich samen willen inzetten voor de wijk. La Caza, stichting Balans, Albert Heijn, Mitros, Vitras en GZC 
DeSchans en andere staan open voor de wijk.

Bijdragen zijn er van de grotere ondernemers als Albert Heijn maar ook de kleine ondernemers die wijkactivitei-
ten steunen. Zo stelde Rigging Box B.V. het podium voor Fokkesteeg Fiësta beschikbaar. 

Ook met de particuliere ondernemers die de Fiesta en WinterFair opluisterden zijn wij blij.
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HOOFDSTUK II - FOKKESTEEG VEILIG EN SCHOON
II-a Fokkesteeg is als eerste wijk in Nederland ‘hartveilig’ 
Een van de activiteiten waar we dit jaar heel trots op zijn, was de actie van bewoner en bestuurslid Wim Ver-
haak waardoor onze wijk Fokkesteeg als eerste in Nederland veilig is afgedekt door AED’s. 

Wim Verhaak constateerde dat de dekkingsgraad in Fokkesteeg te laag was en zocht de samenwerking met de 
Stichting Hartslag Nieuwegein en vervolgens met organisaties die de reeds aanwezige AED’s buiten wilden han-
gen (in een beveiligde kast met cijfercode voor burgerhulpverleners.)

Door de uitstekende samenwerking die bedrijven en organisaties wilden aangaan, konden m.m.v. GZC De 
Schans, Lister en Mitros AED’s buiten worden bevestigd. Plomp makelaars & taxateurs o.g. doneerde een AED 
die inmiddels bevestigd is op de Weesperveste. Bouwinvest Residential schonk een City-AED die inmiddels 
beschikbaar is op de IJlsterveste.

Dankzij dit initiatief en de daadkrachtige uitvoering, is er bij een noodsituatie rond een hartaanval altijd een 
AED voor burgerhulpverleners dichtbij in Fokkesteeg: rondom hoogbouw binnen 250 meter en rondom laag-
bouw binnen 350 meter beschikbaar. Ook het onderhoud is gepland en opgenomen in de begroting, zodat de 
veiligheid ook in de komende jaren geborgd is.

II-b Veiligheid op straat en thuis
Ook andere vormen van veiligheid krijgen aandacht van wijknetwerk en bewonersoverleg. De verkeersveilig-
heid, met name te hard rijden in de woonwijk, komt vaak aan de orde. De wijkagenten pakten dit attent op 
door bv de verrijdbare smileys aan de Graaf Florisweg te laten plaatsen.

De wijkagenten zijn ook altijd bij het bewonersoverleg om informatie te delen over (de aanpak van) criminaliteit 
en overlast in de wijk, en om vragen van bewoners te beantwoorden. Zij verzorgden ook een thema-avond over 
preventie en woningbeveliging.

Hun constante aanwezigheid hier wordt erg gewaardeerd.

Vanuit het bewonersoverleg pakten een betrokken bewoner en een bestuurslid de veiligheid in brandgangen 
op. Veel brandgangen zijn moeilijk toegankelijk voor de brandweer/ambulance door opgeslagen spullen of door 
beplanting. Zij willen dit in kaart brengen en dit veranderen, voor ieders veiligheid.

In het kader van het project Betere Buurten was veiligheid ook een terugkerende zorg van bewoners. Met name 
verkeersveiligheid en donkere plaatsen werden vaak genoemd (zie hoofdstuk III)

II-c Fokkesteeg schoon 
Het wijknetwerk ondersteunt initiatieven om de buurt schoon te houden (of te maken). Vaak is dit ook onder-
deel van grotere aanpak: zo wordt bij de veiligheid in de brandgangen ook het weghalen van rommel meegeno-
men. 

En natuurlijk biedt het project Betere Buurten, waarvoor Schansen-Noord als vierde buurt in Nieuwegein is 
aangewezen, daar grote kansen voor (zie hoofdstuk III).
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HOOFDSTUK III  BETERE BUURTEN SCHANSEN-NOORD
Dit jaar startte het Project Betere Buurten: Schan-
sen-Noord. Als vierde buurt in Nieuwegein werd Schan-
sen-Noord aangewezen voor een grote vernieuwing. 
Omdat de wijk veertig jaar oud is, moeten de rioleringen 
vervangen worden. In het kielzog daarvan wordt door de 
gemeente, in nauw overleg met de bewoners, de buurt ook 
op tal van andere manieren aangepast aan de woonwen-
sen anno 2018.

Het wijknetwerk is gesprekspartner van de gemeente en 
zet zich ook volop in voor Betere Buurten. Enerzijds door 
wensen van de bewoners onder de aandacht te brengen 
van de gemeente en door belangen van de bewoners te 
vertegenwoordigen. Anderzijds door de informatie van het 
projectteam en de uitvraag om ideeën, zo breed mogelijk 
onder de aandacht van bewoners te brengen.

Via bewonersoverleg, het eigen relatienetwerk, de Fa-
cebookgroep, via de eigen site en de eigen social media 
kanalen en de wijkkrant zette het wijknetwerk zich in om 
bewoners en projectteam met elkaar in contact te brengen. 

Op de informatiedag op 16 mei, op de stoep voor de Albert 
Heijn, was veel aanloop en een zeer levendige sfeer. Meer 
dan 65 ideeën werden hier al opgehaald. Op 30 mei kon-

den bewoners een avond bijwonen en meedenken over ideeën voor herinrichting van het groen in het plange-
bied Schansen-Noord. De grote informatiedag, 23 juni in De Schouw, werd zeer druk bezocht. Er werden meer 
dan 300 ideeën opgehaald. De presentatie van de Kansenkaart die het projectteam op basis van alle ideeën 
uitwerkte, was op 13 november in het bewonersoverleg.

Als wijknetwerk zijn wij blij met de zeer goede samenwerking vanuit het team Betere Buurten. In het belang 
van alle bewoners staan wij ook hier samen sterker.

Een heel betrokken initiatief van het projectteam is dat het team in 2019 regelmatig spreekuur houdt in de 
Buurtkamer bij La Caza aan de Hoornseschans. Een mooi staaltje van hoe de gemeente ook fysiek in de wijk 
aanspreekbaar kan en wil zijn.

Helemaal mooi is de samenwerking die het team hierbij wilde aangaan met het wijknetwerk: in de Buurtkamer 
zullen in 2019 elke dinsdagmiddag bestuursleden van het wijknetwerk aanwezig zijn. Bewoners zijn dan van 
harte welkom bij het Wijknetwerk in de Buurtkamer, om over de wijk informatie te krijgen, informatie te geven 
of gewoon gezellig even een praatje te maken. De Buurtkamer werd op 12 januari 2019 feestelijk geopend, 
onder grote belangstelling. 
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IV BESTUURSZAKEN: OP VOLLE KRACHT
Met zes bestuursleden is het wijknetwerk op volle sterkte. De financiële basis onder het wijknetwerk wordt al 
lang door een zeer deskundige penningmeester gewaarborgd. Dankzij het toetreden van de nieuwe secretaris 
met zeer veel ervaring zijn dit jaar in samenwerking met andere bestuursleden, ook vele organisatorische zaken 
nog beter op de rails gezet. Deze soepele en professionele organisatie is de bodem onder alle activiteiten. 

Dit jaar zijn bijvoorbeeld geregeld:
• ANBI-status verkregen van de Belastingdienst
• VOG-verklaringen van vrijwilligers, met name belangrijk bij hen die werken met kinderen of kwetsbare 

volwassenen
• Vrijwilligersovereenkomst
• Gedragscode
• AVG

Deze en andere documenten zijn voor alle geïnteresseerden te vinden op onze website: 
www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg onder het tabje Documenten.
 
Plannen voor 2019
Ook in 2019 willen we ons gezamenlijk blijven inzetten voor Fokkesteeg. Veel activiteiten keren ook dit jaar 
terug: 
• het Fokkesteeg Fiësta zal dit jaar in het teken staan van het Jubileumfeest (40 jaar Nieuwegein/Fokkesteeg, 

10 jaar Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg en 5 jaar Cirkeltje Rond)
• andere evenementen als de WinterFair, de Fokkesteeg Bingo, Halloween, de wijkkrant, fietstochten, de Kids 

Club en andere. 

Nieuwe  activiteiten die op stapel staan:
• meedenken over speeltuinenbeleid
• actief promoten van AutoMaatje (een initiatief van ANWB, gemeente Nieuwegein en MoVactor)
• meedenken en actief opzetten cq ondersteunen van een groot project tegen eenzaamheid
• blijvend betrokken zijn bij gemeente en bewoners rondom de projecten Betere Buurten en geplande bouw 

aan de Deventerschans.

Bestuurlijk zal er gewerkt worden aan het sluiten van convenanten met onze samenwerkingspartners, die de 
basis vastleggen voor een heldere samenwerking en zorgen voor continuïteit bij wisselingen van mensen in het 
wijknetwerk of in de partnerorganisaties.

En ongetwijfeld zullen er ook nieuwe, onverwachte en daardoor zo boeiende zaken op ons pad komen in 2019. 
Op alle fronten willen we als wijknetwerk ons steentje bijdragen. We bedanken iedereen die zich inzet voor 
Fokkesteeg!
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Contact
wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com

U vindt ons ook op:

www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg

www.facebook.com/fokkesteeg

Twitter: @Fokkesteeg_WNF

Instagram: Wijknetwerk_Fokkesteeg


