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Opgemaakt door: Ans Wilbrink

Aanwezig vaste leden: Marcel van Montfoort (secretaris), Liesbeth Foortse (voorzitter), Ans
Wilbrink(notulist), Carol Brettschneider (penningmeester), Ivon van Wijngaarden, Jeanette Overbeek,
Padmini Kanhai, Sander Derksen (wijk coördinator gemeente), Günther Creton (gemeente), Sinija
Stojadmovic(wijkagent) Ralph Blijden.
wijkbewoners: Lotte Disk ( Kalmoesgaarde.)
Gasten: Jeannette Verplancke en Mandy Leijen van vrijwilligershuis, Jos Eras van Buren van Rijnenburg.
Afwezig met kennisgeving: Frans Horst, Wietse Hamming (wijkagent), Johan Gadella
(wijkwethouder),Audrey Story, Karel Riemersma, Hans Eimers, Laura Dingemans (Movactor), Renate
van Wijk
1. Opening door de voorzitter en vast stellen van de agenda.
Liesbeth Foortse heet ons van harte welkom, we zijn weer in De Baten. De wijkbewoners die
voor het eerst bij een vergadering van het WNW zijn worden hartelijk begroet.
a. er kunnen alleen nieuwe punten worden toegevoegd als men die niet van tevoren had
kunnen voorzien.
Liesbeth Foortse geeft aan dat er geen nieuwe punten zijn.
b. Afmeldingen. Deze zijn vermeld boven de notulen.
2. Mededelingen.
Liesbeth Foortse agenda punt 10 wordt eerst behandeld maar komt gewoon in de notulen te
staan op die plaats. En de wijkagent wil graag naar voren geschoven worden dus punt 4.
Bestuurlijke aangelegenheden.
a. STVZ Vergaderlocatie door Liesbeth Foortse.
We vergaderen weer als vanouds in de Baten. Eventuele rekening gaat naar de gemeente
alleen de drankjes komen voor rekening van het WNW.
b. Brief van de gemeente over subsidie door Liesbeth Foortse.
Er is een brief van de gemeente binnen gekomen en daarin staat dat de subsidie 2017
definitief is vastgesteld. Dit houdt in dat we niet bij of terug krijgen. Alleen is onze reserve te
hoog, dus we moeten wat meer uitgeven. Liesbeth Foortse neemt nog contact op met Bas
Meijer v/d gemeente om uitleg te krijgen van hem hoe ze de inhoud van de brief moet zien.
3. Notulen van 5 februari 2018 incl. actiepunten (1xbijlage)
a. vaststellen.
De notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd, zowel redactioneel als naar aanleiding van.
b. actiepunten.
De acties mbt het artikel in de wijkkrant over de nieuwe regeling in initiatieven bewoners, de

vacatures en de kennisgeving vergaderingen in de Molenkruier zijn uitgevoerd. Alleen de
actie mbt de zichtbaarheid oversteekplaatsen Batauweg blijft nog staan.
4. Bespreekpunten Wijkagent.
a. Meldingen Batau-Zuid.
Sinija Stojadmovic heeft een plaatje meegebracht zodat wij tijdens de vergadering kunnen
zien waar er veel is ingebroken en wat voor inbraken er zijn geweest. Na de uitleg moest het
plaatje weer afgegeven worden aan de wijkagent. Deze keer was er in onze wijk 1
winkeldiefstal en waren er 7 auto inbraken.

5. Fysieke Leefomgeving door Audrey Story.
Audrey Story was er niet. De hanging baskets worden deze maand gevuld. Sander heeft de
kroonringen meegenomen en de bewoners die deze kroonringen hebben aangevraagd,
krijgen een mail met daarin waar en wanneer ze de kroonringen kunnen ophalen bij Liesbeth
omdat Audrey op vakantie is.
6. Sociale Leefomgeving door Jeanette Overbeek.
Jeanette Overbeek had geen meldingen voor de Sociale leefomgeving.
a. Halloween 27 oktober (3x bijlage) door Liesbeth Foortse.
Liesbeth Foortse vraagt hoe we het concept vinden. (zie vergaderstukken). We kunnen ons
er in vinden en nu moet het beter uitgewerkt worden. Ralph Blijden heeft contact gehad met
de scholen en we mogen gebruikmaken van een gymzaal. Ook vraagt hij zich af hoe groot het
budget is want bij een opstart is er meer nodig om dingen aan te schaffen en op te slaan. Het
budget komt van WNW en dan is er de mogelijkheid om de andere helft aan te vragen bij het
Nieuwegeins geluk. We stemmen in met een bedrag van € 500,00 Sander Derksen wil bij de
aanvraag via het Nieuwegeins geluk wel helpen.
De werkgroep kan nu verder met de voorbereiding van het feest.
7. Communicatie door Liesbeth Foortse.
a. STVZ Facebook door Renate van Wijk.
Aangezien Renate van Wijk verhinderd is doet Liesbeth Foortse het woord. Facebook is nu
live. De vraag is laat zoveel mogelijk mensen het weten en like deze pagina.
8.

Inbreng gemeente.
a. demo projectenkaart 2018 door Günter Creton.
Günther Creton legt uit hoe de digitale projectenkaart 2018 eruit ziet en werkt. Deze kaart
wordt 4 x p.j. geüpdatet. Deze digitale kaart is nog alleen maar toegankelijk voor de
wijknetwerken en wij moeten onze bevindingen doorgeven zodat men nog eventuele
aanpassingen kan doen voor dat hij voor alle bewoners toegankelijk is. De link wordt naar
Marcel van Montfoort gestuurd en die stuurt het weer door naar de leden. Voordeel is dat
men altijd actueel inzicht heeft in de projecten. Eind van het jaar is er een evaluatie.

9. Initiatieven Bewoners
a. Financiering doelen gazon mispelgaarde, verzoek van Ot van Esschoten.
Liesbeth Foortse heeft dhr O. van Esschoten een mail gestuurd en hem uitgelegd dat we het
jammer vinden dat hij niet geweest is om zijn verzoek toe te lichten, waarop hr van

Essschoten geantwoord heeft met de reden waarom hij er niet was. Daarop heeft Liesbeth
Foortse contact met hem opgenomen en is er persoonlijk heen geweest om zijn toelichting
aan te horen. En ze overtuigd ons om de aanvraag goed te keuren en stelt gelijk het bedrag
voor van € 2170,-- om te besteden en dit kan nog mee vallen. Iedereen is het er mee eens.

10. Initiatieven derden.
a. Vrijwilligershuis Nieuwegein door Ank Abbink.
Jeannette Verplanken doet het verhaal over het vrijwilligershuis Nieuwegein i.p.v. Ank
Abbink. Jeannette Verplanken is de projectleider en Mandy Leijen is het aanspreekpunt voor
de vrijwilligers van zorg en welzijn. Men kan op de website van het vrijwilligers huis een
oproep doen voor vrijwilligers en men kan zelf een aanvraag voor hulp doen. Op de site staat
alles duidelijk vermeld. In de volgende wijkkrant schrijven ze ook een stukje zodat ze meer
bekendheid krijgen.
b. Buren van Rijnenburg (ivm energiepark Rijnenburg) door Jan van Rossum.
Jos Eras blijkt Jan van Rossum te vervangen. Er komen zeker tot 2030 geen woningen in de
polder Rijnenburg dat heeft de provincie gezegd. Jos Eras houd een pleidooi en doet gelijk
een oproep om a.s. donderdag zoveel mogelijk naar de avond bijeenkomst te gaan in de
Meern. De wnw heeft meebetaald aan de folder en heeft ook geholpen met bezorging van
de folder aan de westkant van de batauweg.
11. Sluiting.

Volgende vergadering is 9 juli in Buurtplein de Baten

Uit overleg actie
dd

actiehouder

18-12-2017 De oversteekplaatsen met Zebra in de Batauweg beoordelen Sander Derksen en
op veiligheid en zicht.
Gunther Creton

