Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-zuid
d.d. 25 maart 2019
Kenmerk 2019-02
Opgemaakt door: Ans Wilbrink

Aanwezig:
Vaste leden: Ivon van Wijngaarden, Carol Brettschneider (penningmeester), Marcel van Montfoort
(secretaris), Ans Wilbrink (notulist), Jos de Vries, Audrey Story, Padmini Kanhai.
Vaste genodigden: Frans Horst(lid ASD), Jasper Blom( wijkmanagers), Janien Haars(wijkagent),
Vincent Verstege ( gemeente), Hans Adriani (wijkwethouder)
Wijkbewoners: Peter Keyzer,
Voor agendapunt 8: wethouder Marieke Schouten.
1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda. Marcel heet wethouder Marieke
Schouten ( portefeuille Duurzaamheid en energietransitie , brede toegang, sociaal domein
en openbaar domein) van harte welkom. Daar Audrey Story naar een afwezigheid van 3,5
maanden door ziekte er nu weer bij zit werd ze ook van harte welkom geheten.
a. Er kunnen alleen nieuwe punten worden ingebracht als men die niet van te voren had
kunnen voorzien.
Er is onder agenda punt 9 Framboosgaarde toegevoegd.
b. Afmeldingen met kennisgeving: Hans Eimers, Hanneke Brosi, Liesbeth Foortse
(voorzitter) en Antoinette van de IJssel, Günther Creton ( gemeente).
c. Afmelding zonder kennisgeving: Ralph Blijden, Renate van Wijk, Karel Riemersma.
2. Mededelingen.
a. Geluid A2 door Jos de Vries.
Jos de Vries heeft namens het wijknetwerk de nodige vragen gesteld aan RWS n.a.v. de
geconstateerde geluidsoverlast. De regelgeving is in 2012 veranderd en daarbij is de
berekende geluidsproductie uit 2008 vastgelegd als ijkpunt. Daar is 1,5 dB aan toegevoegd
als zogenaamde werkruimte waardoor toekomstige groei gefaciliteerd is.
Uit het recente nalevingsverslag 2017 is voor het eerst gebleken dat het zg.
geluidsproductieplafond ter hoogte van Batau dreigt te worden overschreden. Dit geldt voor
grofweg de eerste vierhonderd meter vanaf de Nedereindseweg naar het zuiden toe. RWS
moet nu als verantwoordelijk wegbeheerder maatregelen gaan overwegen om die
dreigende overschrijding te voorkómen. Wij zullen dus RWS hierin de komende paar jaar
goed moeten volgen.
Jos de Vries vraagt aan de gemeente of ze hem daar bij, met name ook technisch, willen
ondersteunen naar RWS toe. De Wijkwethouder Hans Adriani zegt dit toe.
b. Bestemmingsplan Batau-Zuid door Jos de Vries.
Jos de Vries heeft, geheel in lijn met het standpunt van het wijknetwerk, op persoonlijke
titel een beroepsschrift in gediend bij de Raad van State. Gemeente Nieuwegein moet nu
een verweer schrijven en dan horen we weer terug. Wordt vervolgd.
c. Bijeenkomst Omgevingswet 6 maart( 3x bijlage).
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Marcel van Montfoort vertelt hier over. Op 6 maart zijn er diverse vertegenwoordigers van
het Wijknetwerk naar een bijeenkomst over de omgevingswet geweest. Ter verduidelijking
zijn bijgevoegd:
- De in oktober 2018 door gemeenteraad vastgestelde Omgevingsagenda,
- De aanpak voor het participatietraject voor de Omgevingsvisie,
-De PowerPointpresentatie van de bijeenkomst op 6 maart.
In de participatieaanpak wordt ook gedacht aan het betrekken van de wijknetwerken.
In een volgende vergadering komen we hier op terug. Het bestuur wil zich een beter beeld
vormen van de aanpak en de rol van het wijknetwerk. De vraag is willen we die rol wel
(ACTIE BESTUUR)
d. Deadlines Wijkkrant 2019.
Op 13 mei en 23 september 2019 moet de kopij voor de volgende krant binnen zijn bij de
redactie.
e. Lancering reserveringssysteem Movactor.
Op 6 maart is er het nieuwe reserveringssysteem van Movactor in gebruik genomen.
Liesbeth Foortse en Marcel van Montfoort zijn daar naar toe geweest. Iedereen kan nu via
dat systeem een ruimte huren. In mei volgt er een nieuwe bijeenkomst waarop aanvullingen
en wijzigingen in het systeem worden toegelicht. Ook zal dan worden ingegaan op de
gemaakte opmerkingen en verbeterpunten van 6 maart. De site is via www.buurtpleinen.nl
te bezoeken. Wij vergaderen in de avond maar het systeem laat avondreserveringen nog
niet toe. Onze reserveringen zijn door Movactor wel in het systeem gezet. In de
buurtpleinen zijn er naast de ruimte waar u gezellig kunt zitten, ook aparte ruimten waar u
gebruik kan maken als(kleine)groep. Men kan de ruimtes digitaal boeken. Alle ruimtes zijn in
principe beschikbaar voor alle bewoners Nieuwegein en in overleg ook voor bedrijven.
Movactor beschikt over semi-commerciële vergunningen daarom worden de zalen niet
verhuurt voor feesten en partijen Als u meer wilt weten, mailt u uw vraag naar
info@buurtpleinen.nl
Bestuurlijke aangelegenheden.
a. terugmelding gesprek met de Wijkwethouder op 22-02-2019.
Liesbeth Foortse en Marcel van Montfoort hebben dat gesprek gevoerd.
Deze punten kwamen aan de orde :
Geluid A2: Hans gaf aan dat Peter technisch zeer kundig is. Liesbeth heeft aangegeven dat
hij de info over de A2 niet had want daar is input voor nodig van RWS. Het wijknetwerk
heeft zelf maar contact opgenomen met RWS. We wachten op hun reactie. Als we er niet
uitkomen dan bespreken we het weer met de wethouder.
Woonvisie. De berichten over woonvisie in de Molenkruier ging over aanvulling op de
woonvisie en is dus geen veranderde visie. Er zullen meer woningen gebouwd gaan worden.
Factuurverwerking Movactor. Wij hebben de indruk gekregen dat Movactor af wil van het
voeren van onze administratie. De wethouder was daar duidelijk over. Dit gesprek zal
Movactor met de gemeente moeten voeren.
Afval en ondergrondse containers. Er wordt begonnen met het plaatsen van ondergrondse
containers in een van de wijken of buurten van Nieuwegein. De bewoners zullen betrokken
worden bij de keuze van de locatie. De gemeente zal met mogelijke varianten komen. De
wethouder geeft aan dat er nog geen finale besluitvorming is door de Raad en dat dit
mogelijk kan afwijken.
Hoe wordt Batau-Zuid de meest Sociale buurt. We hebben nog even teruggekeken naar de
discussie in onze vorige vergadering. We hebben aangegeven dat wij ons niet als
initiatiefnemers zien. We zullen initiatieven zo nodig ondersteunen.
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Wijkbericht over zwerfafval. De gemeente heeft op 21 maart een bericht verstuurd met
daarop 5/6 talen om goed te lezen hoe men het afval aan moet bieden.
Armaturen lichtmasten rond de Avondgaarde. De gemeente zal in de wijkkrant van mei
zijn verontschuldiging aanbieden voor de wijze waarop gehandeld en niet goed
gecommuniceerd is. (ACTIE JASPER BLOM)
Speeltoestellen nabij Anijsgaarde/Wijnruitgaarde. De bewoners discussiëren over
speeltoestellen rond de anijs -/wijnruitgaarde Het wijknetwerk zal zich hier niet in mengen.
b. Terugmelding gesprek met Movactor op 12 febr 2019.
Liesbeth Foortse, Carol Brettschneider en Marcel van Montfoort hebben met de interim
Controler Ellen Mol en Jeroen Tekelenburg gesproken over de samenwerking mbt de
financiele ondersteuning die Movactor verleent aan onze wijk. Vanuit het wijknetwerk
hebben we aangegeven dat we niet altijd tevreden zijn over de snelheid waarmee onze
facturen worden verwerkt en betaald en ook zijn we niet tevreden over de juistheid van de
boekingen. Soms worden er zaken tlv ons wijknetwerk geboekt die niet voor ons zijn of
worden stortingen niet op ons grootboekrekening bijgeboekt. Vanuit Movactor is
aangegeven dat zij onze declaraties niet altijd goed herkennen. Ook advertentie-inkomsten
worden vaak niet herkend als zijnde voor Batau-zuid. We hebben afgesproken voortaan
iedere factuur/declaratie apart in te dienen met een oplegnotitie waaruit blijkt dat het
Batau-zuid betreft en waarop de goedkeuring is vermeld. Iedereen zal dus vanaf nu een
declaratieformulier moeten gebruiken. De adverteerders zal nogmaals worden gevraagd
om bij de storting duidelijk aan te geven dat het voor wijknetwerk Batau is. (ACTIE KAREL)
c. Financiële jaarafsluiting 2018 door Carol Brettschneider.
De jaarafsluiting 2018 van Movactor voor Batau-zuid is goedgekeurd en de overloop naar
2019 bedraagt € 11082,11. De storting van € 50,13 is alsnog bijgeboekt Tekst op rapportage
hierop aanpassen (ACTIE CAROL)
d. Financiele rapportage 2019 t/m febr 2019 (1 bijlage)
Financiele rapportage 2019 t/m febr 2019 wordt door Carol toegelicht. De factuur voor
griffierechten a € 174,- moet nog verwerkt worden . Ook de € 4985,- van de Corporaties
moet nog geboekt worden. (ACTIE CAROL)
3. Notulen van 4 februari 2019 incl. actielijst.
a. Vastellen verslag
n.a.v. punt 5 verkeerssituatie bij de Jumbo.
Daar is Vincent Verstege , de verkeersdeskundige van de gemeente, naar wezen kijken. Het
is een lastige situatie en hij heeft niet direct een oplossing voor handen. Vincent Verstege
blijft het monitoren. Vrachtauto’s stoppen op de Batauweg en draaien dan achteruit de
Walnootgaarde op. Handhaving wordt er op gezet en men vraag wat hun ervaring is (ACTIE
GEMEENTE). Zo gauw hij meer weet krijgen we het te horen. Opmerking van Hanneke Brosi
over die busjes in de wijk. Jasper Blom heeft dit nagekeken en de busje mogen er op de dag
staan maar in de avond vanaf 19.00 tot 07.00 uur mogen ze er niet staan. De afmeting is ook
belangrijk; ze mogen niet hoger zijn dan 2.40 en niet langer zijn dan 6 meter. Mochten we ze
zien staan dan mag je er een foto van maken en door appen naar Jasper. Hij gaat dan naar
de Boa’s toe .
4. Bespreekpunten Wijkagent.
Janien Haas is aanwezig en vertelt dat de auto-inbraken waren toegenomen. Er zijn nu 2
aanhoudingen gedaan en sinds die tijd zijn er geen auto-inbraken meer geweest. Ook zijn er
3 fietsen gestolen en zijn er 2 kliko branden geweest. Bij mooi weer is er weer overlast van
de jeugd ook hier zitten ze er boven op. 1 bewoonster meldde dat er een schennispleger
waargenomen was en deze krijgt een fikse straf.
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5. Fysieke leefomgeving door Audrey Story.
Audrey Story bedankt eerst iedereen voor het bloemetje, de kaarten ,appjes en mailtjes
tijdens haar ziekte. Communicatie met het wijknetwerk Wijkersloot/Jutphaas is niet
optimaal. In totaal komen er 97 baskets te hangen in de wijken Batau-Noord en Zuid,
Blokhoeve en Wijkersloot/Jutphaas dat zijn er 20 minder als vorig jaar. Wijk Merwestein
heeft er geen geld voor dit jaar. Het is voor het zelfde bedrag want de gemeente betaalt de
btw. Verder zullen we geen aanvraag voor subsidie voor de hanging Baskets bij KIEM
indienen omdat we niet aan de voorwaarden voldoen.
6. Sociale leefomgeving.
a. terugmelding bijeenkomst met Ouderenbond 19 febr.jl.
Liesbeth Foortse is er heen geweest. Het vrijwilligershuis had op verzoek van de katholieke
ouderenbond een bij een komst georganiseerd met als doel te kijken welke ‘instanties’ zich
met dit onderwerp bezig houden en wat zij allemaal al doen. Dat waren een hele hoop
ínstanties’. Liesbeth was er namens het wnw batau-zuid met de boodschap: we doen bijna
niets, maar mijn vraag is wat er gedaan wordt. We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden.
Conclusie: er wordt een hoop gedaan. Leuke gesprekken gehad met o.a. “vier het leven” en
“eet mee”. Vier het leven zorgt er voor, dat mensen thuis worden opgehaald door een
gastvrouw/heer en dan samen naar de bioscoop, theater of naar een museum gaan. Kosten
entrees zijn voor de mensen zelf. Vier het leven werkt volgens mij landelijk. Zit in Huizen.
Liesbeth heeft verdere informatie. Eet mee koppelt ouderen aan mensen die een etentje
willen geven voor ouderen in huis van de gastvrouw/heer. Eten met buurtgenoten. Zit in de
Bilt. Kost max €5.00. Hun taak is het matchen. Zij zorgen voor een passende match tussen
eetadres en gast. Je moet je wel opgeven als gastvrouw/heer en mee-eter.
Van beide initiatieven kunnen we wel bekendheid aan geven in de wijkkrant. Maar of je
daarmee ook de doelgroep bereikt die nu alleen thuis zit en niet weet hoe of wat
(eenzaamheid dus) twijfelt Liesbeth aan. Maar niet geschoten is altijd mis. Er is
afgesproken dat er nog een vraag/aanbodmail komt van het vrijwilligershuis incl. vraag naar
contactpersoon. Die mail is binnen en Marcel vraagt Hanneke Brosi of zij contactpersoon wil
worden als zij dat niet wil worden, dan moeten we opzoek naar een ander contactpersoon (
zoals besproken is in bestuursvergadering van 7 maart). (ACTIE MARCEL VAN MONTFOORT)
7. Communicatie door Liesbeth Foortse.
geen onderwerpen.
8. Inbreng gemeente.
a. bruggetje Rietveldlaan/Nedereindseweg door wethouder Marieke Schouten
Marieke Schouten wil de toekomst van het bruggetje Rietveldlaan/Nedereindseweg
bespreken. Onze vraag is wat was de functie van dat bruggetje toen het werd aangelegd? Is
er een alternatief voor. Waarom niet vervangen? Marieke Schouten vertelt dat het
bruggetje al meer dan 1 jaar is afgesloten en nu werd er gevraagd of het nog vervangen
wordt en de gemeente wil weten of er redenen zijn om dit bruggetje te handhaven. Men
kan op verschillende plaatsen het achterliggende park in komen dus dat is het probleem
niet. Van ons uit geen actie Wij worden wel op de hoogte gehouden.
9. Initiatieven Bewoners.
a. op het laatst is dit onderwerp toegevoegd. Framboosgaarde.
Jasper Blom licht toe. Er zijn meldingen binnen gekomen van wortelopdruk, weggehaalde
speeltoestellen, te hard rijden. Peter Keyzer legt het nog meer uit, achter zijn huis is een
veldje maar daar staan geen speeltoestellen. De buurt heeft geklaagd maar hebben het idee
dat ze niet worden gehoord door de gemeente. Kinderen spelen nu op het schoolplein en
i.v.m. de veiligheid zijn de ouders verplicht om mee te gaan. Ze moeten langs het water en
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er wordt te hard gereden daar. Er zijn ook meer auto’s in de wijk en auto’s uit andere
wijken worden er geparkeerd. Peter heeft al vaker gevraagd om een meer jarenplanning aan
de gemeente maar dat kreeg hij niet.
Hans Adriani Antw.: dat hij openstaat voor een gesprek met de omwonende en
aanwonende bewoners van de Framboosgaarde. ( ACTIE JASPER BLOM) Jasper Blom zorgt
dat er een datum geprikt wordt en Peter zorgt dat de buurtbewoners bij elkaar komt op die
datum.
10. Initiatief derden
a. Stand van zaken Duurzame Energie Nieuwegein.
Burgerinitiatief Duurzame Energie Nieuwegein is in gesprek met de gemeente Nieuwegein
en hebben op 1 maart een bijeenkomst aangekondigd op 15 of 16 april met meerdere
wijknetwerken. De rol die het wijknetwerk en zijn voorzitter in die bijeenkomst krijgt is door
ons afgewezen. Hier hebben we Water Overbeek op 11 maart van op de hoogte gesteld.
Inmiddels blijkt dat er naar een andere datum in mei wordt gezocht. Ook over de aanpak en
rol van de voorzitters van de wijknetwerken en de wijknetwerken zelf wordt nog overleg
gevoerd met de gemeente. We wachten de reactie van de organisatie af.
11. Sluiting.

Volgende vergadering is op maandag 13 mei 2019.
Uit overleg d.d. actie
actiehouder
18-12-2017
De oversteekplaatsen met Zebra in de Batauweg
Sander Derksen en
beoordelen op veiligheid en zicht.
Gunther Creton
09-07-2018
Afspraak maken over planning en plaatsen buurttent Marcel van Montfoort
veiligheid met Sander Derksen (Mail 30 april).
17-09-2018
Organiseren Wijkschouw voorjaar 2019
Sander Derksen
4-2-2019
Hulp bij opbouw Halloweenfeest gevraagd in de week Allen
voor 26 okt 2019
4-2-2019
Agenderen ieder ½ jaar discussie over hoe worden wij Marcel van Montfoort
de meest sociale buurt van Nieuwegein
4-2-2019
Nagaan of gemeente bereid is om de geprioriteerde Jasper Blom
acties die geïnventariseerd worden tijdens de
Wijkschouw ook direct uit te voeren.
4-2-2019
Artikel schrijven over bloemetje voor een
Hanneke Brosi
buurtbewoner.
25-03-2019
De gemeente zal Kopij aanleveren mbt het vervangen Jasper Blom
en weer terugplaatsen van de verlichtingsarmaturen
nabij de Avondgaarde
25-03-2019
Rol bestuur bij participatieaanpak omgevingswet
Bestuur Wijknetwerk
25-03-2019
Adverteerder er op wijze dat ze bij het overmaken van Karel Riemersma
het bedrag voor de advertentie in de wijkkrant met
grote letters tgv wijknetwerk Batau zuid vermelden.
25-03-2019
Vragen of Hanneke Brosi contactpersoon wil worden Marcel van Montfoort
mbt ouderbond
25-03-2019
Jasper Blom vraagt aan BOA’s of zij het parkeren en
Jasper Blom
inrijden van vrachtauto’s willen monitoren bij Jumbo in
winkelcentrum de Gaarde.
25-03-2019
Aanpassing financiele eindrapportage 2018 ivm
Carol Brettschneider
bijschrijving van € 50,13 advertentie-inkomsten.
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25-03-2019

Gesprek organiseren tussen Wethouder Adriani en de Jasper Blom
bewoners van de Framboosgaarde
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