Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 7 juni 2011
Aanwezig: Carol Brettschneider, Roel Reijenga, Jan van de Biezen, Marijke van Vliet, Cor van Staa,
Hedy Verwey, Jos Eras, Renée Blom (CDA), Olga Hansen, Marleen Manders (wijkmanager), Micha
Giltay (gemeente), Carel van Dijk, Peter Haspels, Corrie v/d Wurff, Mila Flos, René Hansen
(voorzitter), Yvonne van Batenburg, Geert Eyck, Kees Koot, Heleen Buwalda, Wietse Hamming
(wijkagent), Jenneke Wensink (verslag), Herman Westland en Erik Spies (beeldbestek)
Afwezig met bericht: Yvonne van Delden, Marianne Sleyffers, Wouter Kolff (wijkwethouder), Hans
Schenk, Haitze de Jong
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het hondenbeleid wordt aan de agenda toegevoegd bij punt 5b.

2.

Nieuws van de gemeente
Herman Westland en Erik Spies zijn aanwezig om een presentatie te geven over het beeldbestek.
Herman Westland geeft eerst een korte toelichting op het beeldbestek.
Half 2008 is er begonnen met het beeldbestek. Het jaar ervoor is er proefgedraaid in BatauNoord. Er wordt nu drie en een half jaar gewerkt met het beeldbestek. In 2012 komt er een nieuw
beeldbestek tot 2015. Er is voor gekozen om alles op B-niveau te houden.
Eén keer per maand vindt er een kwaliteitsschouw plaats. Daar worden bepaalde plekken voor
uitgekozen. Als het niet in orde is krijgt de aannemer drie dagen de tijd om het te herstellen.
Doet hij dat niet dan krijgt hij een boete.
Bewoners kunnen het melden aan de servicelijn als iets niet in orde is. De aannemer moet zorgen
dat het binnen vijf dagen opgelost is. Marijke van Vliet vindt dat er wel veel gemeld moet
worden.
Er wordt gevraagd wie er iets doet aan overhangende takken die het trottoir versperren. Micha
Giltay zal dit uitzoeken.
Voor het nieuwe beeldbestek wordt er samen met het wijknetwerk gekeken of er differentiatie
mogelijk is. Het wijknetwerk heeft hier nog niet over gesproken. Het moet deze maand gemeld
worden als men iets veranderen wil. Als men vindt dat er iets gewijzigd moet worden kan dit aan
René Hansen doorgegeven worden. Die zal dat doorgeven aan Herman Westland.
Verder wordt nog opgemerkt dat er met zwaar materieel over fiets- en voetpaden gereden wordt
en de schade niet altijd hersteld wordt.
Vervolgens wordt nog het overzicht getoond van wat de verschillende beeldbestekken kosten.
Van de wijkschouw komt binnen vier weken een update wanneer punten uitgevoerd worden.
De inloopavond voor de speelvoorzieningen wordt op woensdag 14 september gehouden van
19.00 tot 21.00 uur. Marleen Manders zal nog laten weten wat het wijknetwerk hiervoor moet
doen.

3.

Verslag vergadering 10 mei 2011
N.a.v. punt 3: de miniconferentie wordt gehouden op 5 oktober om 16.00 uur. Men kan zich
aanmelden bij Heleen Buwalda, die verzorgt de opgaven.
N.a.v. punt 2: Hans Schenk had de afsprakenlijst wel ontvangen.
N.a.v. punt 4: bij de sportzaal de Waterlelie is een fout gemaakt bij de berekening van de
draagkracht van de bouten van de grootste balk.
N.a.v. punt 5a: de wijkkrant komt nog twee keer uit, in september en december.
Punt 5b: de ondergrondse containers staan aan de Apolloburg/Otterweide.
N.a.v. punt 10: Cor van Staa vindt dat het Sinterklaasfeest van de winkeliersvereniging niet uit
het wijkbudget betaald kan worden. De voorzitter zegt dat de winkeliersvereniging wel een
aanvraag kan indienen, de financiële commissie zal die dan beoordelen.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
De financiële commissie heeft een aanvraag voor een buurtfeestje goedgekeurd en een aanvraag
voor de barbecue op de Pauwoogweide.
Bij het politiek café had Jacqueline Verbeek opmerkingen gemaakt over het wijknetwerk. Maar
ze is nog nooit bij een vergadering aanwezig geweest.

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
Het is de bedoeling dat de wijkkrant dit jaar drie keer uitkomt. Iedereen kan stukjes voor de krant
aanleveren. Olga Hansen en Renée Blom verzorgen de wijkkrant. Omdat Olga uit het
wijknetwerk treedt krijgt ze daar een vergoeding voor. Renée Blom krijgt die ook. Het DB en de
financiële commissie hebben dit besloten. Het wijknetwerk gaat er mee akkoord.
Er zijn inmiddels drie adverteerders.
Met de bezorging van de wijkkrant zijn er problemen. De wijkkrant is niet overal bezorgd.
Er worden een aantal ideeën geopperd hoe de bezorging anders kan: ieder lid van het
wijknetwerk kan een deel van de wijk doen; de wijkkrant met de Molenkruier laten bezorgen. In
de volgende vergadering wordt hier verder over gesproken.
Half september is de deadline voor de volgende wijkkrant.
Het beste idee: er komen tien afvalbakken door de wijk, er zijn er al twee neergezet.
Over het pleintje Hagedisweide is een afspraak gemaakt met de wethouder en de dames die het
plan ingediend hebben. De afspraak is op 22 juni om negen uur. Cor van Staa kan dan niet.
Heleen Buwalda gaat in zijn plaats en Cor zal haar informeren.

5b

Groen/grijs/blauw
Er komen veertien hondenafvalbakken in de wijk.
De bordjes van het Meikeverpad worden voor de zomervakantie geplaatst.
De wijkschouw is goed verlopen. Het was uitstekend georganiseerd.

5d

Stand van zaken/aanpassen commissies
Er meldt zich nog niemand aan voor een commissie.

5e

Financiële commissie
Behandeld bij punt 4 en 5a.

5h

Thema-avond 17 mei
De thema-avond was een groot succes. Er is een verslag van de avond gemaakt dat naar alle
leden gestuurd is.

6.

Politie
Wat inbraken betreft is het rustig. De politie maakt zich wel zorgen over het aantal
brandstichtingen in de wijk, vooral in auto’s.
Bij de scholen worden controles gehouden.
Er wordt gevraagd of er bij de Evenaar een zebrapad kan komen op de Batauweg.
Op de Otterweide is een gezin dat overlast gaf verhuisd.
Er zijn hennepplantages opgeruimd.

7

Klankbordgroep
Er is niemand naar de vergadering van de klankbordgroep geweest.

8.

Huishoudelijk reglement
Enkele leden moeten nog tekenen dat ze akkoord gaan met het huishoudelijk reglement. De lijst
gaat rond om te tekenen.

9.

Rondvraag
Peter Haspels: er zijn beugels op het Muntplein geplaatst. Daardoor is er minder parkeerruimte.
Na twee uur wordt er niet meer gelaad of gelost en zou daar weer geparkeerd kunnen worden.
Hierover moet nog verder overlegd worden.
Corrie van der Wurff: ze heeft een keer een aanvraag gedaan voor bloembakken aan
lantaarnpalen, daar is niets mee gedaan. In Batau-Zuid hangen ze nu wel.
Kees Koot: er zitten weer gaten in de geluidswal.
Marleen Manders: er worden trimtoestellen voor ouderen geplaatst op proef. Als men plekken
weet waar deze geplaatst kunnen worden kan men dat aan haar doorgeven.
Micha Giltay: hij is teamleider van de buitendienst. Hij vervangt Corry Nauta en zal de volgende
vergaderingen bijwonen.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 6 september 2011.

Actielijst
Datum
05-04-11
10-05-11
17-06-11

Wat
Onderzoek behoefte sport/speelmogelijkheden
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken
Inloopavond speelvoorzieningen

Wie
Wnw
Wnw
Gemeente en wnw

Einddatum
sept 2011
sept 2011
14 sept

