Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 6 september 2011
Aanwezig: René Hansen (voorzitter) Carol Brettschneider, Roel Reijenga, Jan van de Biezen, Marijke
van Vliet, Cor van Staa, Jos Eras, Wouter Kolff (wijkwethouder), Marleen Manders (wijkmanager),
Carel van Dijk, Corrie v/d Wurff, Mila Flos, Kees Koot, Heleen Buwalda (verslag), (verslag),
Marianne Sleyffers, Daniël Verhoeven (ook namens Kafmolenweide 23/44, Mirjam Valkenburg
(website)
Micha Giltay (gemeente vanaf 20.30 u),
Renée Blom (CDA), en Olga Hansen, vanaf 21. uur over wijkkrant.
Wietse Hamming (wijkagent, vanaf 21.30)
tot 20.30 u.: Wethouder B. Lubbinge, Marijke Bosma, Benedita Cochena, (gemeente Nieuwegein)
Dames Samira, Ila Kili en Fauria el Moussaouri (speelgelegenheid Penningburg)
Afwezig met bericht: Yvonne van Delden, Hans Schenk, Jenneke Wensink
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Nieuws van de gemeente
Wethouder Bert Lubbinge geeft een overzicht van het project 'Wisselgeld'. Er wonen nu een jaar
of 40 Roma-groepen in Nieuwegein. Tot nu toe hebben zorg, tijd en geld investeringen niet
geleid tot integratie in de Nederlandse samenleving. Het nieuwe project is gericht op: kinderen
naar school (ook VO), aanpak van bestaande overlast, wie actief meewerkt aan het project krijgt
ondersteuning waar nodig.
Er is een eenduidige aanpak van alle instellingen die met Roma werken, zoals leerplicht,
werk/inkomen, jeugdzorg, justitie/politie, maatschappelijk werk. Eenduidige aanpak is nodig
omdat de Roma een hechte gemeenschap vormen die graag ruimte voor zichzelf creëert. Het zijn
Nederlanders, dus de Nederlandse wet is ook voor hen van toepassing. Om te voorkomen dat
ondersteunende instanties tegen elkaar worden uitgespeeld is er per gezin 1 aanpak en 1 regie.
Basisonderwijs gaat goed, voortgezet onderwijs niet. Meiden vanaf 12 gaan niet naar school,
kinderen worden ingezet bij criminele activiteiten of verdwijnen in de prostitutie. Rechten van
kinderen worden dus geschonden. De huidige behandeling is gericht vanuit de Nederlandse
normen en niet meer vanuit 'eigen cultuur'. Gemeente vraagt bij de landelijke overheid om één
lijn te trekken voor alle Roma in het land.
Het is een project van zorg en dwang; als er meegewerkt wordt kijkt gemeente wat er te doen
valt aan hulp bij problemen( schulden, huisvesting) Huisuitzetting en herhuisvesting worden
strikt begeleid. In Batau zijn hierdoor overlastsituaties verminderd.
Er wordt gevraagd wat de tegenprestatie van de Roma is. (dat zou dus aanpassing moeten zijn?)
Er wordt gevraagd wat de bewoners/het wijknetwerk zouden kunnen doen: je niet laten
intimideren door het groepsgedrag van de Roma! (maar we hebben hier geen aanspreekgedrag
t.o.v. anderen, want dat lokt agressie uit.) Hoe moeten scholen/leerlingen met Roma kinderen
omgaan, want er is een lage acceptatiegrens. Er wordt gauw gezegd dat er gediscrimineerd
wordt, maar men moet leren dat je geen baan krijgt als je niet gekwalificeerd bent voor arbeid.
Als je regelmatig school verzuimt hoor je er niet bij. (Bijna alle Roma kinderen komen in het SO
terecht vanwege leerachterstand). De vraag of er begeleiding naar werk is als een leerling een
VO opleiding haalt is nog niet aan de orde: ze zijn nog niet zo ver.
Het College streeft er naar om het project na 2011 voort te zetten.
De heer Lubbinge en de dames Bosma en Cochena verlaten om 9.30 uur de vergadering.
Naar verwachting worden de twee "Beste ideeën'' voor 1 november gerealiseerd.
De kosten voor de 10 prullenbakken zijn € 330,- per stuk + € 50 voor plaatsing. Inclusief logo,
vuurwerkafsluiter en sleutels, betonvoet en bevestigingsmateriaal. De jaarlijkse
onderhoudskosten( 2 x per week legen) bedragen € 50,-.
(€ 500,- voor 10 bakken vormt dus een vaste last voor het budget van het wijknetwerk. Er wordt
al gevraagd of het voor een periode van 10 jaar afkoopbaar is in b.v. twee termijnen)
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Op de Hagedisweide wordt pleintje nieuw bestraat (rubber tegels), er komen twee banken +
prullenbak en een paar speeltoestellen voor kleine kinderen. Wnw draagt bij in de kosten.
Op Dasseweide/Otterweide komen nog geen nieuwe speeltoestellen. Dit zal in 2012 worden
meegenomen. De bewoners willen een burendag organiseren voor een opknapbeurt
Tot slot wordt meegedeeld dat Burgemeester Backhuijs volgende wijknetwerk-vergadering zal
bezoeken.
Er zijn niet veel mensen komen kijken naar de trimtoestellen. De kinderen hadden er wel veel
plezier mee, maar voor hen zijn ze niet echt bedoeld. (dus eigen risico!)
Van Herman Westland is bericht ontvangen dat een plantsoentje aan de Elandweide wordt
gerooid en ingezaaid met gras. De buurtbewoners zijn middels een brief geïnformeerd. (maar het
lid dat daar woont heeft geen brief gezien)
De dames van de Penningburg vragen of er speelvoorzieningen komen als de nieuwbouw van De
Baten klaar is. Rondom het Muntplein is niets voor kinderen.
Marleen Manders merkt op dat er geïnventariseerd wordt en zij verwijst naar de inloopmiddag
op 12 oktober. (14.00-17.00 uur)
Van de wijkschouw komt nog een verslag en een update wanneer punten uitgevoerd worden.
3.

Verslag vergadering 07 juni 2011
N.a.v. punt 3: onder 5b: er zijn nog steeds geen sleutel-kaarten van de containers. Marleen meldt
dat er problemen zijn met de leverancier maar dat dit eind van het jaar geregeld zal zijn.
N.a.v. punt 5a: de bezorging van de wijkkrant was niet in orde. Na klacht hierover is ook geen
factuur ontvangen.
N.a.v. punt 4: bij de sportzaal de Waterlelie is nog niet duidelijk of herstel mogelijk is of dat
herbouw noodzakelijk is.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Carol is wel aanwezig.
Er is een vraag van De Evenaar om een zebrapad te krijgen over de Batauweg.
Verkeersdeskundigen moeten hier naar kijken. Er wordt voortdurend te hard gereden, maar de
weg heeft ook geen 30km. uitstraling. Het zou goed zijn de aanduiding 30 km. op wat meer
plaatsen op het wegdek te schilderen. (maar het zijn doorgaans de wijkbewoners zelf die te hard
rijden!) Het is ook niet zinvol om Nieuwegein vol te zetten met borden.

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
De dames Olga Hansen en Renée Blom geven een toelichting op de gewenste aanlevering van
info voor de september-wijkkrant. Zie ook info op de site. Deadline is 13 september!!
Bezorging wordt geregeld door Renée en Ron Blom.
Mw. Mirjam Valkenburg heeft belangstelling voor het beheer van de website
Voor 'Beste idee"zie onder punt 2 hierboven.

5b

Groen/grijs/blauw
Er komen veertien hondenafvalbakken in de wijk. Tot verrassing van de bezoekers van de info
avond waren ze al geplaatst voor het overleg. De bakken zijn gezet a.d.h. van de opmerkingen
over de hondenkaart die nog komt. Opgemerkt wordt dat er geen afsluitklep op de bakken zit en
dat men vreest voor stank. Als er gewoon plastic zakjes worden gebruikt valt dat wel mee.
Eventueel melden bij Servicelijn.
Marleen Manders maakt melding van verdere activiteiten in het kader van invoering
hondenbeleid. Binnenkort komen huis-aan-huis hondenkaarten.
Er is enige discussie over herstart van de cie. Groen/grijs/blauw. De werkers aan de wijkschouw
nemen hierin zitting Marianne Schleyffers en Roel Reijenga. Jos Eras sluit aan, (Marijke van
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Vliet is alleen voor klussen) en verder Mila Flos en Corrie v/d Wurff. Corrie wordt weer lid van
het wijknetwerk en heeft geen activiteiten op het gebied van gemeentelijk groen. (dit is een
ongewenste combinatie)
De commissie komt in samenwerking tot voorstellen en kan daarbij adviezen vragen aan
Marleen Manders en Micha Glitay.
Van de wijkschouw komt nog een gemeentelijk verslag en ook de punten van de schouw 2010
zullen daarbij worden opgenomen.
Kan er wat gedaan worden aan de rommel rond 'De Waterlelie'? Er is nog maar 1 prullenbak en
die is altijd vol, verder tiert het onkruid en de rommelige hekken geven ook geen fraai gezicht.
Er is een buitenlamp vernield en er wordt graffiti gespoten. Zou een graffiti kunstwerk op de
gevel positief kunnen werken? (In Zuid was moeizaam medewerking daarvoor te krijgen en de
architect heeft ook inspraak!)
Verbouwing ROC Dasseweide. Als gevraagde hoogte (11.50 m. i.p.v. 8 m.) wordt toegestaan
wordt vergunning eerst gepubliceerd. Marleen Manders zal ons informeren over de stand van
zaken.
5c
Financiële Commissie.
Vanaf heden bestaat de commissie uit Carol Brettschneider, Carel van Dijk en Henk Boer.
Zij zullen volgende vergadering een overzicht van de financiële stand van zaken geven + een
concept begroting 2012. Declaraties via René indienen voor een handtekening. (zie modeldeclaratie)
Het verzoek van bewoners voor Victor Veilig poppen aan de Zwaardenburg hangt nu op hun
actie voor toestemming van de gemeente om poppen te plaatsen. Het wijknetwerk kan zorgen
voor een financiële tegemoetkoming. Belanghebbenden hebben zich nog niet bij de gemeente
gemeld.
5d

Vacature vice-voorzitter.
In de vacature die Cor van Staa achter laat kan worden voorzien door Kees Koot. Met dank.

5e

Thema-avond 17 mei
Het verslag van de avond wordt goedgekeurd.

6.

Politie
Wietse roemt het succes van de Thema-avond: er waren in augustus maar twee autokraken en 2
woninginbraken. Hopelijk is dit duurzaam.
Verkeers veiligheid rond scholen blijft aandachtspunt.

7

Klankbordgroep
Er is niemand naar de vergadering van de klankbordgroep geweest. De voorzitter wil zijn functie
neerleggen. De 'denktank' is nog niet functioneel.

8.

Rondvraag.
Roel vraagt waarom hij overal nieuwe aanplant ziet, behalve in Batau-noord.
Conform beeldbestek staan alle wijken er hetzelfde voor. Dit wordt door beheer echt
gecontroleerd. Als er klachten zijn graag melden bij servicelijn, die reageert doorgaans
doeltreffend. T.az van Zwaardenburg zal Roel contact opnemen met de aanvragers van de Victor
Veilig poppen.
Carol vraagt of er nog iets bekend is over de ontwikkeling van Rijnenburg. Nee; lange termijn
werk.
Corrie verzoekt door te geven aan servicelijn als er lantarenpalen stuk zijn.
Vraag over gaten in de geluidswal op actielijst plaatsen.
Carel, wie beslist waar lantarenpalen staan/worden verwijderd? Rond Muntplein is een paal
weggehaald en nu is het er donker.
Sluiting
De voorzitter bedankt Cor van Staa voor zijn werkzaamheden als vice-voorzitter en geeft hem

9.
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bloemen en een cadeaubon. Iedereen wordt uitgenodigd voor een drankje op de gezondheid van
de gaande en komende functionaris en de vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering is op 4 oktober 2011.

Actielijst
Datum
05-04-11
10-05-11
17-06-11
06-09-11
06-09-11

Wat
Onderzoek behoefte sport/speelmogelijkheden
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken
Inloopavond speelvoorzieningen
Gaten in geluidswal
Hoe succesvol is lancering van Hondenkaart

Wie
Wnw
Wnw
Gemeente en wnw
Gemeente en wnw
Gemeente

Einddatum
sept 2011
sept 2011
12 oktober
okt. 2011
Okt/nov
2011
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