Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 4 oktober 2011
Aanwezig: René Hansen (voorzitter) Carol Brettschneider, Roel Reijenga, Jan van de Biezen, Cor van
Staa, Jos Eras, Marleen Manders (wijkmanager), Carel van Dijk, Corrie v/d Wurff, Mila Flos, Kees Koot,
Marianne Sleyffers, Mirjam Valkenburg (website), Hans Schenk, Micha Giltay, Renée Blom (CDA),
Wietse Hamming (wijkagent, vanaf 20.30) Heleen Buwalda (verslag)
Gasten: Burgemeester F. Backhuijs, zijn neef, Ronald Backhuijs (stagaire) en Aniska Lakerveld, (School
voor Journalistiek)
Afwezig met bericht: Wouter Kolff (wijkwethouder), Jenneke Wensink, Marijke van Vliet,
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
In het bijzonder Burgemeester Backhuijs die ter kennismaking aanwezig is, zijn neef Ronald en mw.
Aniska Lakerveld die een stukje moet schrijven voor de School voor Journalistiek.

2. Nieuws uit de gemeente.
De Burgemeester stelt zich kort voor. Al sinds 1982 is hij politiek actief. Eerst in de gemeenteraad van
Eindhoven, daarna gedurende 8 jaar wethouder aldaar en voor zijn benoeming in Nieuwegein was hij
burgemeester in Oldenzaal. Voor liefhebbers heeft hij nog een mooie woning in die gemeente te koop.
Zijn neef Ronald volgt momenteel een stage Openbaar Bestuur.
Burgemeester Backhuijs zal alle wijknetwerken ter kennismaking een keer bezoeken. Dit is zijn derde
bezoek aan een wijknetwerk.
De 'inloop spelen' op 12 oktober op het Muntplein is van 14-16 uur.
Het congres gaat niet door; de workshops wél. Wie zich had opgegeven krijgt persoonlijk bericht.
3.

Verslag vergadering 06 september 2011
N.a.v. punt 2: In e media heeft gestaan dat prostitutie onder Roma meisjes niet voorkomt. De
burgemeester : er is 5 x sprake van prostitutie onder Roma meisjes, waarbij 2 x minderjarigen. onder 5b:
het is niet mogelijk een zinsnede in het verslag te wijzigen wanneer de vermelding correct is weergegeven.
Eenmansacties zijn ongewenst binnen het wijknetwerk.
Onder 5c: er is nog geen vervolg t.a.v. de vraag naar plaatsing van de 'Victor Veilig' poppen aan de
Zwaardenburg. Het is niet bekend of de aanvrager al een verzoek om toestemming tot plaatsing bij de
gemeente heeft gedaan.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een verzoek van de gemeente binnengekomen om activiteiten aan te melden in het kader van de
feestelijke opening van het nieuwe Stadshuis in Maart 2012. Aanmelding mogelijk tot 1-11-11.
Er is nog geen nader info over de vraag van De Evenaar om een zebrapad te krijgen over de Batauweg.
Marleen zal er aandacht aan besteden
5.

Verslagen commissies
Aan het overzicht werkgroepen wordt toegevoegd: Corrie v.d. Wurff bij Nieuwe Baten en bij

Rijnenburg.
5a

PR en communicatie
De nieuwe editie wijkkrant ziet er goed uit. De bezorging van de wijkkrant was nu wel in orde, maar het
was een flinke klus. Voor de volgende editie zal gebruik gemaakt worden van extra voeten van de wnwleden. Voor wie de krant alsnog gemist heeft is een extra exemplaar te verkrijgen bij René.
Namens de bewoners van de Vuurvliegweide is er cake bij de koffie, als dank voor de nieuwe banken.
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De Hagedisweide krijgt een aantal voorzieningen voor jonge kinderen. Verder zijn voorlopig geen nieuwe
inrichting van speelplekken te verwachte, behalve een voorziening bij het Muntplein. Er wordt naar een
goede plek aldaar gezocht.
De prullenbakken van 'het beste idee' worden uitgevoerd in paars met logo. Groen-grijs-blauw zal
de
plaatsen aangeven.
5b Groen/grijs/blauw
Sportzaal de Waterlelie: alle noodzakelijke herstel zal worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt werk
in juli 2012 opgeleverd. Vanwege opslag bouwmateriaal zal de voetbalkooi tijdelijk worden opgeheven.
Vraag: is bij herplaatsing wat meer ruimte mogelijk tussen zaal en kooi? Hoe is de plek bereikbaar? De
'berg' en/of de sloot is een barrière.
Voor uitbreiding van ROC Dasseweide (11.50 m hoog. i.p.v. 8 m.) is vergunning verleend. Dit is
gepubliceerd in 'de Molenkruier', dus omwonenden kunnen er kennis van hebben genomen.
Van de wijkschouw komt nog een gemeentelijk verslag en ook de punten van de schouw 2010 zullen
daarbij worden opgenomen.
De aanvraag voor opknappen van pleintje achter Elandweide 120 wordt bij de gemeente bekeken, maar
men kan nu geen toezeggingen doen. Wel het groen staat in Beeldbestek, maar niet grijs. Aanvankelijk
was de gedachte dat omwonenden de achterliggende grond zouden willen kopen als tuinuitbreiding. (Er
zijn 10 pleintjes bij de Elandweide!)
Beugels Muntplein horen bij Infrastructuur.
5c Financiële Commissie.
De voorzitter meldt dat het wijknetwerk financieel gezond is, maar dat de begroting pas volgende
vergadering klaar zal zijn. De 2 'Beste Ideeën' van 2010 kunnen nog betaald worden uit het budget van dat
jaar.
Het boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
5d

Het vergaderrooster 2012 wordt op enkele punten aangepast en opnieuw rondgestuurd.

6.

Politie
(zie Wietse onder rondvraag)

7.

Klankbordgroep
Geen nieuws

8.

Rondvraag.
Jos: Meikeverpad is keurig geasfalteerd, maar bij overgangen tussen tegels en asfalt zijn nu hoge ribbels.
Slecht voor fietsers. Wordt betegeling opgehaald? (bruggetje Nedereindseweg, maar ook elders)
Hans wil graag een afspraak met de burgemeester maken over viering Koninginnedag. Hr. Backhuijs:
opnemen met Evenementen.
Mirjam: de vergadering was dit keer aanzienlijk beter te volgen dan vorige keer.
Carel wijst nog eens op de weggehaalde lantarenpaal. Marleen zal e.e.a. nazien.
Marianne: hoe zit het met de aanvraag voor een kerstboom bij de Landmansweide? Nog niet bekend of er
contact is met de gemeente. De burgemeester merkt op dat er niet zomaar een tegel gelicht kan worden!
Waarom is er voor het asfalteren niet eerst gemaaid? Nu is er over lang gras heen geasfalteerd!
Vraag over gaten in de geluidswal op actielijst plaatsen, hoewel nu alles gerepareerd lijkt.
Jan: er zou nog een beschrijving van de wijkschouw komen.
Mila meldt dat Corrie en zij 2010 en 2011 hebben samengevoegd. Marleen merkt op dat dit voor de
gemeente een werklijst wordt. (Maar het wijknetwerk wil ook graag weten wat er in staat!)
Geert vraag om meedenken/werken aan een opzet voor een nieuwe thema-avond. Op de suggestie:
veiligheid rond scholen reageert de burgemeester dat daar minder problemen schijnen te zijn dan was
ingeschat.
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Corrie merkt op dat er geen nieuwe speelplaatsjes meer in Batau-noord mogen worden gecreëerd, behalve
op twee nog te zoeken plekken bij het Muntplein. (Deze info komt uit de voorbespreking speeltoestellen
van 27/9)
Wietse: het is rustig in Batau-noord. Mensen worden meer gericht op veiligheid. 'Jongentjes' krijgen
intensieve begeleiding; sommigen gaan een tijdje logeren.
Carel: ondanks toezeggingen waren nooduitgangen van winkel ook vandaag weer niet voldoende
toegankelijk omdat er marktkramen voor staan. Marleen geeft het door aan toezicht en handhaving.
René: volgende keer fungeert Kees als voorzitter.

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

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

Wie
Wnw
Wnw
Gemeente en wnw
Gemeente

03-10-11
03-10-11

Gaten in geluidswal
Lantarenpaal herplaatsen bij Muntplein

PM

Einddatum
sept 2011
sept 2011
12 oktober
Okt/nov
2011

HJBK.
PM:
Groen-grijs-blauw heeft een eigen e-mailadres: groen-grijs-blauw@tele2.nl
ook de vice-voorzitter heeft een eigen mailadres: v-vzbataunoord@live.nl
het adres van de voorzitter blijft: vzbataunoord@live.nl
en van het wijknetwerk: wnwbataunoord@live.nl
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