Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-zuid
d.d. 17 december 2018
Kenmerk 2018-07
Opgemaakt door: Ans Wilbrink

Aanwezig: Padmini Kanhai, Ivon van Wijngaarden, Carol Brettschneider (penningmeester), Marcel
van Montfoort (secretaris), Ans Wilbrink (notulist), Hanneke Brosi, Ralph Blijden.
Vaste genodigden: Frans Horst(lid ASD), Sander Derksen( wijkmanager), Wietse Hamming
(wijkagent)
Gast spreker: Walter Overbeek
1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
a. er kunnen alleen nieuwe punten worden ingebracht als men die niet van te voren had
kunnen voorzien.
Er zijn geen nieuwe punten.
b. Afmeldingen: Audrey Story, Günther Creton ( gemeente), Liesbeth Foortse (voorzitter),
Hans Eimers, Jos de Vries, Hans Adriani (wijkwethouder) en Renate van Wijk.
Marcel van Montfoort vertelt kort wat de reden van afmeldingen zijn van Liesbeth Foortse
en Audrey Story.
2. Mededelingen
Ralph Blijden Heeft nog een mededeling en dat gaat over de straat verlichting in zijn
woonomgeving. Er zijn daar nieuwe kappen op de lantaarnpalen geplaatst maar deze zijn
ook weer verwijderd. Buurtbewoners hebben hem gevraagd of hij wist waarom dit gebeurd
is. (ACTIE) Sander Derksen zoekt het uit we horen nog terug.
Bestuurlijke aangelegenheden.
a. Agendapunten voor gesprek met de wethouder op 28 december.
Het gesprek is afgezegd en er wordt nieuwe datum gepland. Er zijn wel wat punten, zoals:
hoe heeft hij de voorlichting van Peter van de Wal ervaren?
b.
Vergaderschema 2019.
We houden het voorstel schema van het bestuur aan dus goed gekeurd.
c. Financiële rapportage t/m nov. 2018
Marcel van Montfoort vertelt dat de subsidie voor 2019 is toegekend en het bedrag is
€5353,67. Er waren geen vragen over het financieel verslag.
3. Notulen van 5 november 2018 . Incl. Actielijst
a. vaststellen verslag.
Verslag is goed gekeurd en vastgesteld.
b. Doornemen actie en actielijst.
De actie van 18-12-2017 mbt de oversteekplaatsen blijft openstaan omdat Günter Creton
er niet is. De rest komt ook nog en blijft dus staan.

4. Bespreekpunten Wijkagent Wietse Hamming.
a. meldingen Batau-Zuid.
Wietse Hamming verteld dat er per 8 januari2019 een nieuwe wijkagent bij komt in onze
wijk Ze heet Janine ?. Ze woont in Lopik en het leek haar wel wat om in Nieuwegein te
komen werken. De volgende vergadering van het WNW komt ze waarschijnlijk kennismaken.
Er waren weinig inbraken maar zo met de feestdagen voor de deur verwacht de politie wel
meer inbraken. Ze hebben ook mensen opgepakt die via internet vuurwerk bestelde voor
doorverkoop, als de politie wist waar het gebeurde, deed de politie daar een inval voor dat
ze het konden doorverkopen, maar meestal was de politie te laat.
Er komt ook nog een buurttent maar wanneer en waar horen we nog.
5. Fysieke leefomgeving.
Audrey Story is ziek en Padmini Kanhai en Ans Wilbrink zouden haar taken overnemen maar
Audrey Story gaf aan dat ze het toch zelf gaat doen. De begroting was binnen en de
bedragen blijven zo als ze dit jaar waren.
6. Sociale leefomgeving.
geen onderwerpen.
7. Communicatie door Liesbeth Foortse.
Planning Wijkkrant.
De deadline voor de eerst volgende wijkkrant is 14 januari 2019. Iedereen kan en mag een
stukje aanleveren maar of het geplaatst wordt is afhankelijk van de ruimte.
8. Inbreng Gemeente.
Terug koppeling afval schone buurt door Sander Derksen.
Er was een toename van meldingen over afval en illegale stort bij 14030 en de buiten beter
app. Vandaar dat de gemeente een avond belegd heeft om er met de bewoners van de
rijtuigen buurt en de gebouwendriften over te praten en van gedachten te wisselen wat er
aangedaan kan en zou kunnen worden. Er komt een brief van uit de gemeente met uitleg
hoe en wat je mag aanbieden van afval en dit in 6 talen.
Het goede nieuws is dat deze problematiek zelfs bij de gemeenteraad is terecht gekomen.
Positieve boodschappen( liefde is… poep opruimen van uw hond) hielpen niet De gemeente
ambtenaren moeten de overtredingen zelf constateren anders kunnen ze geen boete
uitdelen. Marcel van Montfoort vertelt dat er veel tuin en ander groenafval in de gemeente
groen gegooid wordt en Sander Derksen neemt contact op met de toezichthouders van de
groenvoorziening of ze ook veel klachten binnen krijgen hierover.
Frans Horst vertelt dat ze in Amsterdam de jeugd er bij betrekken. Hij heeft hier een boekje
over en zal dit naar Sander toesturen. Sander Derksen gaat ons volgend jaar een poos
verlaten daar hij een grote reis gaat maken met zijn gezin maar hij komt daarna weer terug.
9. Initiatieven Bewoners.
Geen onderwerp.
10. Initiatieven Derden.
Burgerinitiatief duurzaam Energie Nieuwegein door Walter Overbeek. Walter Overbeek
vertel ons over het burgerinitiatief en legt uit aan de hand van een presentatie hoe en wat.

Ook heeft hij al contact met de gemeente hierover en blijkt dat ze op veel punten het zelfde
denken. Er wordt een avond geplant om over duurzame energie op een verstandige
passende Nieuwegeinse wijze te praten . Dat in samenwerking van gemeente en het
burgerinitiatief.
11. Sluiting.
Volgende vergadering is op 4 februari 2019.
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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