Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 1 november 2011
Aanwezig: Marijke van Vliet, Carel van Dijk, Olga Hansen, Marianne Sleyffers, Betty Hubert, Jan van
Wijk, Jos Eras, Kees Koot (vice-voorzitter), Jan van de Biezen, Mila Flos, Corrie v/d Wurff, Marleen
Manders (wijkmanager), Hedy Verwey, Heleen Buwalda, Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Wietse Hamming (wijkagent), René Hansen, Geert Eyck
1.

Opening en vaststellen agenda
Kees Koot is vanavond voorzitter en opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Wietse Hamming is afwezig, hij is vandaag jarig en heeft voor koek bij de koffie gezorgd.
Betty Hubert en Jan van Wijk zijn namens de Landmansweide aanwezig. Zij hebben al eens een
verzoek bij de gemeente gedaan voor bloembakken aan de lantaarnpalen. Ze zijn met alle
bewoners bezig om hun buurt leefbaar te houden. Ze hebben een plan om de groenstroken anders
in te richten. Het gaat om elf huizen. Ze vragen nu om een kerstboom uit het wijkbudget. Ze
houden de buurt levendig en sparen voor zaken die ze aan willen pakken.
In Batau-Zuid hangen bloembakken aan lantaarnpalen. Er is een contract afgesloten met een
bedrijf dat de bakken plaatst en onderhoudt. Dit wordt uit het wijkbudget betaald. De bewoners
hebben de lantaarnpalen uitgezocht waar de bakken aan hangen. Er is wel goedkeuring nodig van
Citytex.
In Batau-Noord is in 2009 een verzoek gedaan voor deze bakken in plaats van de piramides. Dat
verzoek is toen afgewezen.
De commissie grijs/groen gaat bekijken of deze bloembakken voor heel Batau-Noord mogelijk
zijn. In de volgende vergadering wordt hierover verder gesproken.
In het wijkplatform Batau-Zuid staan de bloembakken donderdag op de agenda.
Er zou afscheid genomen worden van Albert Penners maar deze is niet aanwezig.

2.

Nieuws van de gemeente
Corrie v/d Wurff meldt dat er op het schoolplein gif is gespoten terwijl er kinderen bij waren.
Marleen Manders neemt dit op met beheer.
Marleen: er is een bewonersavond geweest over de problemen op de Dukatenburg. Mitros is
hiermee bezig en de bewonerscommissie.
Volgende week wordt er begonnen met de reparatie van de Waterlelie. Er komen bouwhekken en
de tegels worden weggehaald. Er wordt gesnoeid om het zicht beter te maken. De voetbalkooi
gaat tijdelijk weg maar hij komt weer terug als de werkzaamheden klaar zijn.
De projectleider kan in de vergadering van 6 december hier meer over komen vertellen.
Er zijn speeltoestellen besteld voor de speelplek op de Souverijnburg. Dit wordt een speelplek
voor kinderen van 0-5 jaar.
Er zijn niet zoveel reacties gekomen in Batau-Noord en Zuid over het trimstraatje. Men wil wel
graag meer bankjes om even uit te kunnen rusten tijdens wandelingen.
Er is volgende week overleg hierover.
Carel van Dijk merkt op dat tijdens de markt op het Muntplein de wagens bij de Lidl tussen het
publiek gelost worden. Dit kan voorkomen worden door een andere opstelling van de markt. Dat
is ook al eerder afgesproken maar nog steeds niet uitgevoerd.
Over de workshop democratische invloed zijn de meningen verdeeld.

3.

Verslag vergadering 4 oktober 2011
N.a.v. punt 4: voor het zebrapad over de Batauweg is het wachten op contact met de directeur
van de Evenaar.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Over de beugels op het Muntplein komt een overleg. Carel van Dijk vindt het een vreemde
opmerking in het verslag dat de winkeliers om een bijdrage wordt gevraagd voor de beugels.
De financiële commissie heeft de aanvraag voor een buurtfeest op de Vosseweide goedgekeurd.
Het zou leuk zijn als er een stukje over het feest voor de wijkkrant wordt geschreven.

Er wordt opgemerkt dat het een voorwaarde kan zijn als men een bijdrage uit het wijkbudget
heeft gekregen om dan een stukje hierover voor de wijkkrant te schrijven.
Er is een uitnodiging om de gemeenteraadsvergadering over de bezuinigingen bij te wonen.
Door het project wisselgeld is de overlast minder geworden. De Romakinderen gaan naar de
basisschool maar om ze naar het voortgezet onderwijs te krijgen gaat moeizamer.
Bij het woonwagenkamp zijn problemen. Een bewoner klaagt erg veel.
5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
Olga Hansen: Mirjam Valkenburg die de website zou gaan bijhouden heeft afgezegd omdat ze
een nieuwe baan heeft. Kees Koot denkt dat zijn buurvrouw hier wel belangstelling voor heeft.
Hij zal contact met haar opnemen.
De PR-commissie bestaat alleen nog maar uit René Hansen en Renée Blom en heeft versterking
nodig. In de volgende wijkkrant zal een oproep gedaan worden voor versterking van de PRcommissie. De deadline voor de volgende wijkkrant is 6 december. Iedereen kan hiervoor stukjes
aanleveren en wordt ook dringend verzocht dit te doen.
Beste idee: de zaken voor de Hagedisweide zijn besteld en zullen deze week binnenkomen en
kunnen dan geplaatst worden.
De prullenbakken hebben het logo van het wijknetwerk in het midden. De lijst met plaatsen moet
Kees de Bruin nog goedkeuren, dan worden de bakken besteld. Marleen vindt dat dit wel eerder
kan en zal dit met Kees bespreken. Er komen tien bakken.

5b

Groen/grijs/blauw
De commissie heeft op 27 oktober vergaderd. Marianne Sleyffers doet hierover verslag.
Veel punten van de wijkschouw zijn afgewerkt.
Roel Reijenga heeft contact gehad met Micha Giltay over het maaibeleid op het Meikeverpad.
Het eerste stuk is netjes gemaaid maar verderop is het een puinhoop, de paden zijn vies.
Corrie v/d Wurff heeft foto’s gemaakt van het onkruid op de Hoveniersweide en deze naar
Marleen gemaild.
Er wordt gevraagd of er een bankje kan komen bij de schaatsvijver.
Marleen zegt dat er gekeken wordt naar goedkopere hufterproof banken. Ze vraagt dit na.
Er is een klacht over de eksters en kauwen op de Nereusburg. Maar hier kan niets tegen gedaan
worden.
Op het pleintje achter de Elandweide 120 is de afwatering slecht. Er zijn meer plekken op de
Elandweide die verwaarloosd zijn.
Marleen inventariseert deze.
Het speelplaatsje op de Otterweide is opgeknapt. Het speelhuisje is weggehaald maar nog niet
teruggeplaatst. Dit wordt meegenomen in het algemene speelplaatsenbeleid.
Corrie heeft contact met de bouwer van de nieuwe Baten.
Jan van de Biezen: op de Marterweide zijn wegversmallingen. Die zijn in het donker slecht te
zien zodat je met je fiets tegen de stoeprand aanrijdt. Een oplossing is om deze wit te schilderen.

5c

Financiële commissie
Er wordt nog een afspraak met René Hansen gemaakt over de financiën.

5d

Vergaderrooster 2012
De vergadering van 1 mei wordt verplaatst naar 8 mei. De wijkschouw wordt verplaatst van 29
mei naar 22 mei.

6.

Politie
Er kunnen thema’s ingebracht worden voor een gezamenlijke wijkactiviteit.
Corrie stelt voor om het over sneeuwruimen en bladruimen te hebben.

7

Klankbordgroep
De klankbordgroep vergadert op 14 november.

8.

Rondvraag
Carel van Dijk vraagt hoe het met de lantaarnpaal staat. Micha Giltay is hiermee bezig. Marleen
vraagt Micha er naar en zal het antwoord mailen.
Bij de inloop over de speelvoorzieningen bleek dat de nummering niet overal goed is
aangegeven. Bij de Waardijnburg zouden bordjes neergezet moeten worden.
Het lossen op het Muntplein is nog steeds een probleem en dat duurt wel erg lang.
Corrie v/d Wurff vraagt naar het digitale formulier. Volgens Marleen zijn de problemen
opgelost.
Heleen Buwalda: er is een uitnodiging voor het vrijwilligerscafé op 9 december.
Jan van de Biezen vraagt of de gemeente groen te koop heeft. Er gaat wel eens wat groen dood.
Marleen zal het navragen maar denkt niet dat de gemeente groen te koop heeft.
Kees Koot vindt dat er een protocol opgesteld moet worden waaraan verzoeken van bewoners
voor een bijdrage uit het wijkbudget moeten voldoen. Hij maakt hiervoor een opzet.

9.

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

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
01-11-11
01-11-11

Gaten in geluidswal
Lantarenpaal herplaatsen bij Muntplein
Stukjes aanleveren voor de wijkkrant
Versterking PR-commissie

PM
Wnw
Wnw

Einddatum
sept 2011
sept 2011
12 oktober
Okt/nov
2011
Voor 6 dec.
z.s.m.

