Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 10 januari 2012
Aanwezig: Heleen Buwalda, Carol Brettschneider, Hedy Verwey, Renée Blom (CDA), Geert Eyk,
René Hansen (voorzitter), Marianne Sleyffers, Roel Reijenga, Kees Koot, Jos Eras, Hans Schenk,
Carel van Dijk, Jan van de Biezen, Mila Flos, Corrie v/d Wurff, Marleen Manders (wijkmanager),
Micha Giltay (gemeente), Wietse Hamming (wijkagent), Hilbert Hamberg (HZL), Yvonne van
Batenburg, C. Duffhues, C.P. Duffhues, Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Marijke van Vliet, Wouter Kolff (wijkwethouder)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Marijke van Vliet heeft een mail gestuurd over de hoge bomen op de Hermesburg, die vormen
een gevaar bij storm.
Corrie v.d. Wurff merkt op dat de stand van zaken van het beste idee Hagedisweide vorig jaar
steeds op de agenda stond en nu niet meer. Ze wil dat het weer op de agenda wordt geplaatst.
Wordt in de volgende vergadering weer behandeld.
De agenda wordt iets gewijzigd, enkele punten worden naar voren gehaald.

5.

Mededelingen en ingekomen stukken
Vuurwerk
Er zijn drie bewoners aanwezig, de heer en mevrouw Duffhues en Yvonne van Batenburg van de
Hooiersweide en Mennersweide, die iets willen zeggen over de overlast van vuurwerk op de
Hooiersweide. Er is deze keer erg veel zwaar vuurwerk geweest en er zijn vernielingen
aangericht. Aan de Nedereindseweg is een brievenbus opgeblazen. Het is moeilijk om er iemand
op aan te spreken want dat heeft vervelende gevolgen.
Marleen Manders zegt dat er nu veel vroeger is begonnen met vuurwerk afsteken en er veel
zwaarder vuurwerk afgestoken werd. Er is een grasveld in brand gegaan. De gemeente is het nu
aan het inventariseren. Er is een veiligheidscoördinator. Er worden ook nu nog brievenbussen
opgeblazen.
Kunnen we hier als wijknetwerk iets aan doen.
Roel Reijenga stelt voor om een folder te maken over vuurwerk en die te verspreiden. Aan
andere wijknetwerken kan gevraagd worden of ze hieraan mee willen doen.
Dit komt op de volgende vergadering weer ter sprake.

3.

Informatie van de heer Hamberg over rechtspositie
Hilbert Hamberg van het wijknetwerk HZL is aanwezig.
Het wijknetwerk HZL is een stichting en hij komt daar iets over vertellen.
Hij geeft eerst een korte voorgeschiedenis. In 2007 had de gemeente het plan om de
wijknetwerken te verzelfstandigen. De SWN kreeg een andere rol bij de wijknetwerken.
In 2008 wilde het wijknetwerk HZL een andere rechtspositie. Er was weinig zicht op de
financiën. Er kon gekozen worden of een vereniging of een stichting te worden. Er is toen
besloten om een stichting te worden. Hiervoor zijn statuten opgesteld. Dit moet bij de notaris
geregeld worden. De stichting is rechtspersoon, de leden zijn niet als persoon aansprakelijk. Er is
een penningmeester en de leden worden ingeschreven bij de kamer van koophandel. HZL heeft
geen huishoudelijk reglement. Ze willen niet meer regelen dan nodig is. Eén keer per jaar wordt
er een begroting gemaakt.
Er wordt gevraagd of men overgebleven gelden van vorige jaren mee mag nemen naar 2012.
Alleen overgebleven gelden van 2011 kunnen meegenomen worden, van andere jaren alleen als
daar al een specifieke bestemming aan is gegeven.
De statuten worden één keer opgemaakt bij de notaris. Als er wijzingen in de statuten komen
moet dat weer bij de notaris geregeld worden.
Als er nieuwe leden bijkomen of weggaan moeten deze wel steeds bij de kamer van koophandel
in- en uitgeschreven worden.
Men hoeft zich niet in te schrijven bij de kamer van koophandel.

Als stichting kan men naar de rechter als dat nodig mocht zijn. Maar HZL doet dat niet want dat
kost geld.
Marleen zegt dat de gemeente geen onderscheid maakt tussen wijknetwerken die een stichting
zijn en wijknetwerken die dat niet zijn.
De voorzitter bedankt Hilbert Hamberg voor zijn uitleg.
Het wijknetwerk gaat nog verder bespreken of men een stichting wil worden of niet.
Wietse Hamming is inmiddels binnengekomen en het punt van het vuurwerk wordt verder
behandeld.
Wietse zegt dat het in vergelijking met vorig jaar meeviel met het vuurwerk. Het was snel
afgelopen na één uur ’s nachts. Er werd wel vroeg begonnen met zwaar vuurwerk af te steken.
Als er problemen zijn of overlast door vuurwerk kan de politie daarvoor gebeld worden.
2.

Nieuws van de gemeente
Op 23 januari is er een workshop over achterbanraadpleging.
Het mediationtraject op de Hofweide loopt.
Er wordt nog gekeken waar de betonnen poef geplaatst moet worden.
Op de Hagedisweide is een afvalbak geplaatst, er wordt nog een bankje geplaatst, de plaats waar
die moet komen moet nog aangewezen worden.
De bezwaren tegen de verhoging van de snelheid tot 130 km op de A2 zijn meegenomen in het
collegevoorstel. Deze verhoging leidt in Batau-Noord en Zuid tot geluidsoverlast.
Er is een gesprek geweest met de eigenaar van de Vuurtoren over de overlast van Roma’s. Hij
heeft daarbij niet aangegeven dat er extra maatregelen genomen moeten worden.

4.

Verslag vergadering 6 december 2011
N.a.v. punt 2: Roel Reijenga heeft doorgegeven dat een lantaarnpaal bij de Vronesteintunnel
kapot is, deze doet het nog steeds niet.
Micha Giltay meldt dat de gemeente grote problemen heeft met Citytec, er volgt een gesprek met
Citytec hierover.
Men kan klachten over verlichting melden bij de servicelijn, die geeft het door aan Citytec.
N.a.v. punt 3: bloembakken aan de lantaarnpalen: er is niemand gevonden die het goedkoper
doet dan degene die het in Batau-Zuid regelt.
Dit punt kan verder in de commissie groen/grijs/blauw besproken worden. Een mogelijkheid is
om het samen met Batau-Zuid te doen.
Als men weet aan welke lantaarnpalen de bakken moeten komen geeft Marleen de nummers van
de palen door aan Citytec.
N.a.v. punt 5b: de versmalling aan de Marterweide is opgeheven.
Op de Middenweide is het blad van de grasperken geblazen maar het is verder niet opgeruimd.
Op de fietspaden en parkeerplaatsen ligt nog blad.
De hoofdroutes worden eerst opgeruimd, de wijk moet verder nog afgewerkt worden.

2.

Nieuws van de gemeente
Muntplein/Vlaamse markt
René Hansen en Hans Schenk hebben een gesprek gehad met de politie. Er moet voor
beveiliging gezorgd worden en hiervoor is een offerte gevraagd.
Hans zegt dat er twee verschillende dingen zijn: de vrijmarkt waar kinderen hun spullen
verkopen en de braderie die door de winkeliers geregeld wordt.
Hans vraagt vrijwilligers om mee te helpen met het organiseren van de Vlaamse markt.
Er wordt voorgesteld om mensen van het ROC, beveiligers in opleiding, en mensen van scouting
te vragen om mee te helpen.
Carel van Dijk wil wel meedenken en gaat samen met Hans bespreken wat haalbaar is.
Workshop "samen met de stad' verslag van Fransje van Beek
Iedereen heeft het verslag via de mail gehad.

7.

Politie
Wietse Hamming meldt dat er veel inbraken zijn geweest. Vanaf 1 januari zijn er 18 inbraken of
pogingen tot inbraak geweest over heel Nieuwegein.
Thema-avond
Er worden wat ideeën voor onderwerpen gegeven: vuile brandgangen en pleintjes, zwerfvuil.
Wat kun je zelf doen in de wijk, buurtbemiddeling. Eenzaamheid in de wijk, uit onderzoek blijkt
dat 40% in de wijk eenzaam is. Taken politie, buurtbemiddeling, burgers.
Er wordt besloten om de thema-avond te verplaatsen naar november.

6.

Verslagen commissies
Financiële commissie
De aanvragen van de Vosseweide en Blijdeburg zijn afgerond. Aan de Vosseweide heeft Mitros
ook een bijdrage geleverd.
De aanvragers van de Landmansweide hebben niet meer gereageerd. Heleen zal ze een mail
sturen.

6a

PR en communicatie
De wijkkrant wordt geëvalueerd. De adverteerders zijn positief. Er is een verzoek van BatauZuid om samen een wijkkrant uit te geven. Dan is de oplage groter en trekt meer adverteerders.
Er wordt besloten om door te gaan met de wijkkrant.
De opening van het stadshuis is op 24 maart. Het wijknetwerk kan daar een kraam krijgen. Er is
nog niet zoveel duidelijk hierover. Men wil graag meer informatie. Marleen zal daarvoor zorgen.

6b

Groen/grijs/blauw
Het verslag van de wijkschouw komt nog.
Er zijn volgend jaar meer bladkorven beschikbaar. De commissie kan bekijken waar de korven
het beste neergezet kunnen worden. Ze moeten bereikbaar zijn voor de vrachtwagens die ze
komen legen.

8.

Klankbordgroep
Over de klankbordgroep valt niets te melden.

9.

Rondvraag
Micha Giltay vraagt of groen/grijs/blauw apart behandeld kan worden en niet verspreid over de
vergadering. Hij vindt dat er vaak wel erg negatief over de gemeente gesproken wordt en vindt
dat niet prettig.
Marianne Sleyffers zegt dat er vaak wel reden tot klagen is omdat niet alles goed afgewerkt en
opgeruimd wordt.
Verder meldt ze dat er weer nieuwe gaten in de geluidswal zitten.
Roel Reijenga vraagt of het nieuwe nummer van de servicelijn geld kost.
Dit nummer is gratis.
Kees Koot: de kanten van het gras zijn te laat gesneden, er is nu veel blubber. En men rijdt vaak
met zwaar materieel door het groen.
Hierover kan de servicelijn gebeld worden, het nummer van de wagen noteren.
Er is een computer aangeschaft voor het wijknetwerk.
Hans Schenk: de vrijmarkt is niet alleen voor het Muntplein. De kinderen komen uit heel
Nieuwegein-Noord. Andere wijknetwerken zouden hierin ook mee kunnen denken.
Carel van Dijk vraagt of er bij de school een andere doorgang kan komen. Kinderen en ouders
moeten nu door de modder lopen. Dat moet ter plekke bekeken worden.
Jan van de Biezen vraagt hoe breed voetpaden moeten zijn. Er hangt vaak begroeiing van
bewoners over de voetpaden waardoor er weinig ruimte is om te lopen.
Marleen zegt dat dit uit de APV gehaald is.
Marianne stelt voor om in de volgende wijkkrant hierover iets te schrijven.
Carol Brettschneider vraagt wat te doen als er op de stoep geparkeerd wordt. Hier kan de

servicelijn voor gebeld worden.
Corrie van de Wurff vraagt waarom er voor het legen van de prullenbakken van het beste idee
betaald moet worden terwijl de wagens er toch langs komen.
De voorzitter zegt dat dit zo afgesproken is door het wijknetwerk.
Mila Flos merkt op dat er bij de SWN spinners zijn. Deze zijn nu ook bij Vitras.
Er zal een spinner uitgenodigd worden om iets over het werk wat ze doen te vertellen.
10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 7 februari 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

Gaten in geluidswal
Lantarenpaal herplaatsen bij Muntplein
Versterking PR-commissie

Wordt aan gewerkt
Wnw

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

