Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 10 mei 2011
Aanwezig: Heleen Buwalda, Marianne Sleyffers, Corrie v/d Wurff, Mila Flos, Kees Koot, Jos Eras,
René Hansen (voorzitter), Marleen Manders (wijkmanager), Hans Schenk, Olga Hansen, Jan van de
Biezen, Renée Blom, Roel Reijenga, Wouter Kolff (wijkwethouder), Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Carol Brettschneider, Cor van Staa, Marijke van Vliet, Yvonne van Delden,
Carel van Dijk
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Marleen Manders
die in de plaats komt van Ed Roelofs als wijkmanager.
Iedereen stelt zich voor.

2.

Verslag vergadering 5 april 2011
N.a.v. punt 2: Marianne Sleyffers heeft zich aangemeld om mee te werken aan de wijkschouw
maar alleen als er ook anderen meewerken. Ze heeft dit nog nooit gedaan en weet niet precies
hoe ze dit moet doen. Roel Reijenga helpt mee en Marijke van Vliet wil hen ondersteunen. Er is
nog geen nieuwe update van de vorige wijkschouw, die komt binnenkort van Ed Roelofs.
N.a.v. punt 2: over het hondenbeleid is verder nog niets gehoord. Er wordt opgemerkt dat de
paaltjes met bordjes waar honden niet mogen komen weggehaald zijn. Men vraagt zich af of het
mogelijk is de bordjes aan lantaarnpalen te hangen. Marleen Manders vraagt na of dit kan.
N.a.v. punt 3: de borden van het Meikeverpad staan er nog niet.
N.a.v. punt 4: Hans Schenk heeft de lijst met afspraken over het Muntplein nog niet gekregen
van Ed Roelofs. Marleen Manders vraagt dit aan Ed Roelofs.

3.

Nieuws van de gemeente
De miniconferentie is verzet naar 5 oktober. Dit is ook weer ’s middags en ’s avonds. Niet voor
iedereen is het mogelijk om al ’s middags te komen.
A.s. maandag worden de beugels op het Muntplein vervangen en er komt extra handhaving door
stadstoezicht.
Herman Westland komt de volgende vergadering uitleg geven over het speelvoorzieningenbeleid. Hier is een extra bedrag voor beschikbaar en aan het wijknetwerk wordt gevraagd om te
onderzoeken waar extra speelvoorzieningen kunnen komen, zowel voor jongere als oudere
bewoners.
Marijke van Vliet heeft in Spanje enkele speeltoestellen voor ouderen gezien en foto’s hiervan
aan het wijknetwerk gestuurd.
Er wordt aan de leden gevraagd om te kijken waar er in de wijk plekken zijn om speeltoestellen
neer te zetten. Men kan het dan aan Heleen Buwalda doorgeven als men plekken weet waar
speeltoestellen geplaatst zouden kunnen worden.
Op 12 of 14 september wordt er een informatieavond georganiseerd over het beleid.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een uitnodiging voor een persbijeenkomst over de sportzaal de Waterlelie. Maar deze
uitnodiging was niet bedoeld voor het wijknetwerk, alleen voor de pers.
De voorzitter vindt dat het wijknetwerk als betrokkene eerst ingelicht had moeten worden. Dit is
een gemiste kans.
De wijkwethouder wil er wel iets over vertellen. De oorzaak van het instorten is een
constructiefout. De gemeente gaat de omvang van de schade onderzoeken en dan wordt een plan
van aanpak opgesteld voor het herstel van de sportzaal.

4b

Vergaderrooster
De vergaderingen zijn weer elke eerste dinsdag van de maand behalve in juli en augustus.

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
De eerste wijkkrant is verschenen en bezorgd in Batau-Noord. Voor de volgende wijkkrant
wordt gehoopt op meer inbreng van wijkbewoners. De eerste wijkkrant is geschreven door Olga
Hansen. De tweede wijkkrant zal in september/oktober verschijnen. De winkeliers van het
Muntplein hebben een advertentie geplaatst in de wijkkrant. Maar meer adverteerders kunnen
zich melden.
Op de website zijn nieuwe artikelen geplaatst o.a. over de themabijeenkomst, de wijkschouw. Er
wordt bewoners gevraagd om plekken aan te geven waar de verlichting niet goed is zodat die in
de wijkschouw meegenomen kunnen worden.
Op sommige plaatsen worden kapotte lampen vervangen door ledverlichting. Gebeurt dit overal?
Olga Hansen treedt per 1 september terug uit het wijknetwerk. Dat betekent dat er nieuwe
mensen gezocht moeten worden voor het beheer van de website, de PR-commissie, de themaavond en het bomenbeleid. Er kan ook extern gekeken worden om nieuwe leden te vinden. Er is
een oproep in de wijkkrant geplaatst voor een nieuwe webmaster.
Het beste idee: Corrie v/d Wurff meldt dat de prullenbakken besteld zijn.
De voorzitter zegt dat dit dan zonder overleg met het wijknetwerk is gebeurd. Er is enige
verwarring over de prullenbakken Er worden ook hondenafvalbakken geplaatst en dan wordt het
wat te druk wat bakken betreft. Hij zal Corry Nauta vragen hoe het precies zit met de
afvalbakken. Marleen Manders zal bij dit overleg ook aanwezig zijn.

5b

Groen/grijs/blauw
Er wordt een verslag van de wijkschouw gemaakt.
Er zijn ondergrondse containers geplaatst maar er zitten nog geen sloten op. De bewoners krijgen
een pasje maar dit is nog niet gebeurd. Marleen Manders vraagt hoe het hiermee staat.

5d

Stand van zaken/aanpassen commissies
Jos Eras wil wat meer informatie over de commissie grijs/groen/blauw. Roel Reijenga zal hem
hierover informeren.

5e

Financiële commissie
Er is een gesprek geweest met de bewoners van de Hagedisweide voor het beste idee. Er volgt
een gesprek van de bewoners met de wethouder. Cor van Staa is hierbij aanwezig.

5h

Thema-avond 17 mei
De sheets voor de thema-avond over inbraakpreventie zijn vanmorgen naar de gemeente
gestuurd. Cor van Staa verzorgt de opening en sluiting van de avond.

6.

Politie
Wietse Hamming is weer aan het werk maar doet het nog rustig aan.

7

Klankbordgroep
Er is nog niets gehoord over de nieuwe opzet van de klankbordgroep.

8.

Huishoudelijk reglement
Er worden enkele wijzigingen aangebracht.
Artikel 7 punt 2: tenminste tien dagen voor de vergadering wordt veranderd in één week.
Bij de taken voor de coördinator wordt toegevoegd: vervangend voorzitter.
Er gaat een lijst rond waarop de leden kunnen tekenen dat ze akkoord gaan met het huishoudelijk
reglement.

9.

Verdeling voorzitterschap
Behandeld bij het vorige punt.

10.

Rondvraag
Hans Schenk heeft drie punten voor de rondvraag.
Hij vraagt hoe men de Vlaamse markt gevonden heeft.
Men vond dat het dit jaar minder gezellig was. De markt was veel kleiner dan vorige jaren. Er
waren minder kramen. Men hoopt dat het volgend jaar weer groter en gezelliger wordt.
Hans is de volgende vergadering afwezig.
De winkeliersvereniging wil een bijdrage uit het wijkbudget aanvragen voor de St. Nicolaasactiviteiten. Daarvoor kunnen ze een aanvraag indienen bij de financiële commissie.
Jan van de Biezen vraagt of de update van de wijkschouw er is. Op de Batauweg bij de
Vosseweide houdt het trottoir ineens op. Dit is een gevaarlijke situatie. Dit wordt meegenomen
bij de wijkschouw.
Marianne Sleyffers vraagt of er een veegwagen is voor de fietspaden. Er wordt door te zware
wagens over de fietspaden gereden en de schade wordt niet hersteld. Marleen Manders zal dit
navragen.
Corrie v/d Wurff: de Batauweg heeft geen postcode. De ingang van de sportzaal ligt aan de
Batauweg en dat geeft verwarring.
Jos Eras: er ligt veel paardenpoep. Moet de manege dat niet opruimen.
René Hansen: het stadstoezicht controleert bij de scholen om de veiligheid te verbeteren.

11.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 7 juni 2011.

Actielijst
Datum
05-10-10
05-04-11
05-04-11
10-05-11

Wat
Thema-avond veiligheid
Differentiatie beeldbestek
Onderzoek behoefte sport/speelmogelijkheden
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken

Wie
Wnw
Wnw
Wnw
Wnw

Einddatum
mei 2011
juni 2011
sept 2011
sept 2011

