Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 1 november 2011
Aanwezig: René Hansen, voorzitter. Marijke van Vliet, Carel van Dijk, Marianne Sleyffers, Jan van
Wijk, Jos Eras, Kees Koot (wat later), Jan van de Biezen, Mila Flos, Corrie v/d Wurff, Marleen
Manders (wijkmanager), Geert Eyck, Hans Schenk, Heleen Buwalda, (verslag)
Mischa Giltay, Roel Reijenga, René Blom, Peter Haspers. (Muntplein)
Sander Jansen (ter vervanging van Wietse)
Joop Hendriks (gemeente)
Afwezig met bericht: Wouter Kolff (wijkwethouder),Wietse Hamming (wijkagent), Jenneke Wensink.
1.

Opening en vaststellen agenda
René Hansen opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergadering wordt vanavond in
tweeën gedeeld, met een besloten deel na de pauze.
Joop Hendriks van de gemeente is aanwezig om informatie te geven over 'De Waterlelie'.

2.

Nieuws van de gemeente
Joop Hendriks schetst de tand van zaken rond De Waterlelie. Een zwakke verbinding tussen twee
delen van de grootste ondersteuning van de dakconstructie is bezweken. Dit heeft geleid tot
ontwrichting van de bouwconstructie. Er is opnieuw een bouwteam samengesteld. Medio januari
2012 wil men met een hulpconstructie het dak lichten. Sommige delen van de bouw kunnen
worden hergebruikt; andere moeten worden vervangen. Voor de hulpconstructie is er ruimte
gemaakt rond het gebouw. De voetbalkooi is tijdelijk verwijderd maar zal worden teruggeplaatst.
Bij de heroplevering komende zomer zal de inrichting van het omringende gebied worden
meegenomen. Er is nu veel vandalismeschade; men verwacht dat dit zal afnemen indiende vaste
gebruikers weer aanwezig zijn. Het gebouw is leeggehaald en er staan tijdelijk stutten onder het
dak. De grashelling zal worden gehandhaafd, want deze maakt onderdeel uit van het ontwerp.
(momenteel is dit een makkelijke toegang voor vandalen) De bestrating rond het gebouw zal uit
grote stenen gaan bestaan die niet zo makkelijk hanteerbaar zijn voor vandalisme. Er zal een
duidelijke verwijzing naar de zaal komen en men zal functionele verlichting aanbrengen.
De hr. Hendriks verlaat hierop de vergadering.
Verder nieuws: Binnenkort zal de gemeente de Zap-speldjes (Zwerf afval Pakkers) uitreiken aan
bewoners die zich belangeloos inzetten voor het verwijderen van zwerfvuil. (graag een
groepsfoto van de 10 Batau'ers voor de wijkkrant maken)
Voor de situatie rond de Hofweide is mediation ingeroepen.
Aan de Hagedisweide zijn speeltoestellen geplaatst; de afvalbak komt binnenkort.
Er wordt nog gezocht naar een geschikt uitvoering voor een bank bij de vijver naast de
'pyramide'. Er wordt opgemerkt dat het ook een betonnen 'poef' mag worden. (je kunt er op zitten
en het is hufter-proof)
Marleen Manders deelt mee dat de lantarenpaal bij het Muntplein zal worden herplaatst, ook al
omdat het niet duidelijk waarom hij is weggehaald.
Opgemerkt wordt dat de straatverlichting langs de Heemraadsweide nog steeds niet goed
functioneert. Men is niet tevreden over CityTech, het bedrijf dat voor de buitenverlichting moet
zorgen.
Voorzieningen Muntplein.
Hans Schenk, voorzitter van de winkeliersvereniging, licht dit punt toe. Tot en met 2010
mochten er tijdens de Vlaamse markt (Koninginnedag) 100 kramen en kleedjes voor de kinderen
worden gebruikt op en rond het plein.
Dit jaar mochten er maar 40 kramen staan en de verswinkels mochten niet voor hun pand
uitstallen: de doorgang zou te smal zijn. Ook moest er wel 6 man bewaking worden ingezet,
i.p.v. vorige jaren 2. Voor de winkeliers wordt het op deze manier niet meer rendabel om te
investeren in het feest dus dan wordt het door hen afgeschaft en heeft Nieuwegein Noord geen
activiteit meer tijdens koninginnedag. Schenk zal gaan praten met de autoriteit (hr. Versteeg,
politie) die thans de regels bepaalt en René Hansen zal ook mee gaan.
Schenk: er is inmiddels besloten tot een nieuw uitstellingbeleid, waarbij niet meer dan 1,5 meter
uit de regel mag worden uitgebouwd. Ten aanzien van reclameborden is men er nog niet uit.

3.

4.
5.
5a

Ze staan de doorloop in de weg, maar fungeren daardoor ook als remming voor fietsers die niet
willen afstappen.
Verslag vergadering 1 november 2011
Carol had zich afgemeld.
Spuiten tegen onkruid dient bij voorkeur niet gedaan te worden als de kinderen ook op het
schoolplein zijn.
Roel vraagt naar de mogelijkheid om bloembakken aan lantarenpalen te hangen, zoals in BatauZuid. CityTech moet hier toestemming voor verlenen. Marleen vraagt na hoe het zit met de
kosten. (Betty Hubert, van wie de vraag kwam, moet dus nog even geduld hebben.)
Marijke stelt voor om de nieuwe wijkkrant ook in de bibliotheek te leggen.
Marleen deelt mee dat het nieuwe speeltoestel aan de Souvereinburg nu 'aan de overkant' zal
worden geplaatst na onderzoek van de loop van kabels en leidingen.
Het onderwerp 'Samen met de stad' wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Mededelingen en ingekomen stukken
9 december vrijwilligerscafé, 13 december SWN in nieuwe behuizing (Stadshuis)
Voor NL Doet (16+17 maart) worden er workshops gehouden in januari.
Verslagen commissies
PR en communicatie
Dank voor input voor de wijkkrant. Voorstel in januari (na de 3de krant) een te evalueren.
Marianne en Mila zullen een deel van de kranten helpen distribueren.
Er wordt geen websitebouwer gezocht maar een beheerder, die aangeleverde teksten kan/wil
plaatsen. (Kees vraagt nog een keer zijn buurvrouw)
René zal wat op papier zetten: het gaat er om dat de 'bekendheid in de wijk' wordt bijgehouden.
Er wordt geïnformeerd of te tellen is hoe vaak de site wordt bezocht, om te zien of alle
inspanning wat oplevert.

5b

Groen/grijs/blauw
Roel vraagt naar de up-date van de wijkschouw. Die is nog niet klaar. Versmalling op de
Marterweide is nog niet gemarkeerd.
Hoe zit het met het bladruimen? Mischa zegt dat de gemeente het bladruimen zelf uitvoert, maar
dat men niet overal tegelijk kan zijn.
Wanneer wordt het Meikeverpad afgewerkt?? Op Sikkelweide is de grond die in depot lag
wegespoeld in de put. Die is nu verstopt. Naast voetfietspad ter hoogte van de Bouwspeeltuin is
grond gestort die verontreinigd is met glas. De hondenuitlaatplaats heeft geen verlichting;
Mischa zegt dat dit ook geen beleid is. (dus het blijft zo)

5d

Vergaderrooster 2012
Het rooster is nu accoord.

6.

Politie.
Sander Jansen neemt waar voor Wietse:
Er wordt gelet op vuurwerkoverlast. Er is een 'kettingrukker' geweest: hij is aangehouden.
Nu het langer donker is neemt het aantal woning/auto inbraken toe. Bij ernstige verdenking: bel
112. Potentiële verdachten worden hinderlijk gevolgd en in de gaten gehouden.
Politie houdt fietsend toezicht (ook daar waar fietsen niet is toegestaan, dus geen voorbeeld ter
navolging)

7.

Klankbordgroep.
René is naar vergadering Klankbordgroep geweest. Dit was bedoeld als overkoepelend orgaan,
maar dat moet nog echt gaan werken. Twee leden zullen kijken wat er verbeterd kan worden.
Onderwerpen b.v. hangjongeren, gezamenlijke drukker.

8.

9.

Rondvraag
Marianne: kan gemeente protesteren tegen verhoging van de snelheid op de A2 tot 130km ?
Woonerven uit de 70er+80tiger jaren gaan kwalitatief achteruit. Volgens René staat dit
onderwerk op de agenda van de Raad.
Kees merkt op dat er vanaf Vianen tot Maarssen geen snelheidsverhoging is.
Marleen merkt op dat de achteruitgang in de 'burgen' groter is dan in de 'weides'.
Carel: tegenwoordig staan alle rokers op het Muntplein buiten. Dit leidt tot overlast voor de
omwonenden.
Henk Boer moet helaas zijn bedrijf sluiten. Zolang hij dit zelf wil kan hij lid van de financiële
commissie blijven.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit het eerste deel van de vergadering.
De volgende vergadering is 10 januari 2012.

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
06-12-11

Gaten in geluidswal
Lantarenpaal herplaatsen bij Muntplein
Versterking PR-commissie
Evaluatie Wijkkrant

Wordt aan gewerkt
Wnw
Allen

Einddatum
sept 2011
sept 2011
12 oktober
Okt/nov
2011
z.s.m.
10-01-12

