Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-zuid
d.d. 5 november 2018
Kenmerk 2018-06
Opgemaakt door: Ans Wilbrink

Aanwezig vaste leden: Marcel van Montfoort (secretaris), Liesbeth Foortse (voorzitter), Ans
Wilbrink(notulist), Carol Brettschneider (penningmeester), Audrey Story, Ivon van Wijngaarden, Jos
de Vries, Hanneke Brosi. Renate van wijk, Ralph Blijden.
Vaste genodigden: Wietse Hamming (wijkagent), Frans Horst (WMO), Hans Adriani (wijkwethouder),
Sander Derksen ( wijk coördinator gemeente),
Gast spreker Peter van der Wal ( over geluid) gemeente.
1. Opening door de voorzitter en vast stellen van de agenda.
Liesbeth Foortse heet ons van harte welkom.
a. er kunnen alleen nieuwe punten worden toegevoegd als men die niet van tevoren had
kunnen voorzien.
Liesbeth Foortse geeft aan dat er 2 punten naar voren gehaald worden i.v.m. eerder vertrek
van deze personen maar worden opvolgorde in het verslag verwerkt.
b. Afmeldingen. Padmini Kanhai, Günther Creton (gemeente),Hans Eimers, Karel
Riemersma.
2. A. Mededelingen.
geen mededelingen.
B. bestuurlijke aangelegenheden.
a. Jos de Vries kandidaat bestuurslid
Liesbeth Foortse verwelkomt Jos de Vries als algemeen bestuurslid en Hanneke Brosi als
mogelijk lid van het wijknetwerk.
b. Terugkoppeling gesprek met de wijkwethouder op 28 september. Marcel van
Montfoort vertelt dat het een open gesprek was en dat ze het gehad hebben over de
geluidsproblematiek, eenzaamheid in de wijk. Hans Adriani heeft ons uitgedaagd om de
meest sociale buurt te worden en de vraag is dan ook nemen we deze handschoen op.
Iedereen van het wijknetwerk wordt uitgenodigd om zijn /haar ideeën en wat je inzet is te
mailen naar het bestuur. Dan kunnen we er in een aparte vergadering over discussiëren en
over de ideeën te hebben.
3.

Notulen van 17 september 2018 Incl. de Actielijst.
a. Vaststellen verslag (1xbijlage).
N.a.v. punt 8a in de notulen van 9 juli over de digitale projecten kaart daar heeft Marcel van
Montfoort contact over gehad met Gunther Creton. Er kwam naar voren dat de digitale kaart
niet is bijgehouden en er staan enkele projecten niet op de kaart. Marcel van Montfoort
gaat nu in gesprek met Sander Derksen over de digitale kaart.
N.a.v. punt 8a notulen 17 september: de wijkschouw Sander Derksen schrijft een stukje in de
volgende wijkkrant met de vraag wie er meewil met de wijkschouw.

Actie Marcel: weer op de agenda zetten voor de vergadering in Februari.
Bij deze is de notulen vastgesteld.
4. Bespreekpunten Wijkagent.
Wietse Hamming vertelt dat de woninginbraken zijn toegenomen, de verdachte was op vrije
voeten, maar zit nu weer vast en wordt verdacht van 16 inbraken. Vanaf 17 sept. waren er
veel meldingen over burenruzies. Ook zijn er aanrijdingen geweest met verlaten van de
plaats delict. Dus al met al druk in de wijk. In november zijn er sollicitaties voor een nieuwe
wijkagent erbij. Afwachten maar of er iemand bij zit.
5. Fysieke leefomgeving door Audrey Story.
a. Hanging Baskets 2019.
De hanging baskets zijn dit jaar met het warme weer toch goed / mooi gebleven dus de
vraag is doen we het volgend jaar weer. Er is unaniem besloten dat ze volgend jaar er weer
hangen.
b. Zienswijze bestemmingsplan Batau-Zuid door Jos de Vries.
Er lag een ontwerpplan en daar zijn de bewoners over geïnformeerd maar daar bleek dat de
ecologische zone niet meer genoemd werd. Jos heeft hier op gereageerd namens het
wijknetwerk. Iedereen heeft de zienswijze bij de agenda gehad. Wordt vervolgd.
Frans Horst vraagt of hij de zienswijze mag doorsturen naar wijknetwerk Batau Noord. Dat
mag.
c. Kerstboom. Van uit de gemeente is de vraag gekomen of we weer een kerstboom willen
bij het winkelcentrum Moerbeigaarde. Unaniem is besloten dat de kerstboom er komt.
Marcel van Montfoort is bij de fietsenwinkel geweest met de vraag of zij weer de verlichting
voor hun rekening willen nemen, dat is zo.
6. Sociale leefomgeving door Liesbeth Foortse.
a. terugkoppeling Halloweenfeest door Ralph Blijden.
Het was een zeer geslaagd feest. Er waren wel ongeveer 500 mensen aanwezig. Het idee is
een jaar geleden geboren en met een aantal bewoners uitgewerkt. Geinsgeluk, supermarkt
Jumbo en wijknetwerk hebben bijgedragen. De snoepzakjes waren zo op. Volgend jaar weer
maar dan ook het laatste weekend van de herfstvakantie. Maar eerst komt er een evaluatie.
Sander Derksen krijgt hiervoor ook een uitnodiging. Actie Marcel van Montfoort: Agenderen
voor de vergadering in februari2019.
7. Communicatie door Liesbeth Foortse.
Er is nog geen 2de webmaster gevonden. Karel Riemersma gaat het per 01-01-2019 alleen
doen. Peter van Rossum stopt er dan mee. Het wordt wel erg veel voor Karel daar hij ook
druk heeft op zijn werk. Karel is voorstander om de website in de lucht te houden.

8. Inbreng gemeente.
a. terugmelding afvaltoename in de wijk 29 oktober door Sander Derksen.
Er waren die avond 15 mensen aanwezig uit verschillende buurten maar vooral uit de
gebouwen en de rijtuigen driften. Sander Derksen heeft alles geïnventariseerd en dat is toe
gemaild naar het wijknetwerk en Marcel van Montfoort heeft het weer rondgestuurd.
b. Uitnodiging Koek. 13 november 15.00-17.00 uur.
Sander Derksen geeft hier een toelichting op, bewoners kunnen werken aan dromen. Wat

koek kan betekenen in Batau-Zuid. Liesbeth Foortse geeft aan dat ze niet kan maar vind wel
dat er iemand van het bestuur erheen moet gaan. Jos de Vries meld zich voor deze
bijeenkomst.
c. toelichting proces en tijdelijk omgevingsagenda tot omgevingsvisie door Sander Derksen.
De omgevingsagenda en visie wordt besproken en uitgelegd, we hebben deze allemaal
toegestuurd gekregen . Linkerkant is het beleid en rechts de kansen die al opgehaald zijn op
de informatie avond. Wil je meedenken dan kost je het een avond in de maand denkt Sander
Derksen. Je kan ook per thema als individu of als wijknetwerk vertegenwoordiging meedoen.
Meer informatie staat op: IkbenNieuwegeiner.nl De vraag is ook wie er in de participatie
groep wil zitten. Liesbeth Foortse, Jos de Vries, Audrey Story, Carol Brettschneider en
Hanneke Brosi hebben wel interesse.
d. toelichting op de geluidskaart en geluid A2 door Peter v/d Wal.
We krijgen een presentatie en uitleg van de geluidskaart dit i.v.m. de geluidstoename van de
A2. Bewoners van de gaardes die dicht tegen de geluidswal aan liggen hebben er hinder van.
De vraag is dan ook hoe wordt dit gemonitord deze wijk is 40 jaar oud en de geluidswal is
nooit veranderd voldoet deze dan nog wel. Peter antwoord ja hij voldoet nog aan de norm.
Frans Horst vertelt dat de verkeersintensiteit is toegenomen ten opzichte van 40 jaar geleden
en wil eigenlijk nog meer uitleg hier over hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
Actie :Peter v/d Wal gaat het uitzoeken en komt op de vergadering in febr. 2019 hierop
terug.
9. Initiatieven bewoners. geen onderwerp.
10. Initiatieven derden geen onderwerp.
11. Sluiting.

Volgende vergadering is op17 december 2018.
Actielijst
Uit overleg d.d. actie
18-12-2017
De oversteekplaatsen met Zebra in de Batauweg
beoordelen op veiligheid en zicht.
09-07-2018
Afspraak maken over planning en plaatsen buurttent
veiligheid met Sander Derksen (Mail 30 april).
17-09-2018
Organiseren Wijkschouw voorjaar 2019
05-11-2018
Ideeën aandragen om de meest sociale buurt van
Nieuwegein te worden
05-11-2018
Wijkschouw agenderen voor vergadering 4 febr. 2019
05-11-2018
Evaluatie Halloweenfeest agenderen voor 4 febr. 2019
05-11-2018
Terugmelding Peter van der Wal mbt geluidhinder A2
agenderen voor vergadering 4 febr. 2019
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