Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 7 februari 2012
Aanwezig: Heleen Buwalda, Marleen Manders (wijkmanager), Wouter Kolff (wijkwethouder),
Hans Schenk, Marijke van Vliet, Marianne Sleyffers, Roel Reijenga, Micha Giltay (gemeente), René
Hansen (voorzitter), Mila Flos, Corrie v/d Wurff, Kees Koot, Jos Eras, Hedy Verwey, Jenneke
Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Carel van Dijk, Carol Brettschneider, Renée Blom, Geert Eyck
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt iets gewijzigd, Micha Giltay komt het jaarplan beheer 2012 toelichten.
Hans Schenk wil wat meedelen over de Vlaamse markt, dat gebeurt bij punt 5b.

2.

Nieuws van de gemeente
Micha Giltay licht het jaarplan afdeling beheer voor 2012 voor Batau-Noord toe.
Hij heeft de punten op papier gezet en dit wordt uitgedeeld.
Er wordt bezuinigd op het maaien van de gazons, dat gebeurt nog tien keer per jaar.
Als bomen in verharding gekapt worden komen er geen nieuwe voor in de plaats.
Er wordt opgemerkt dat het hondenpad er slecht aan toe is, het is weggezakt.
Er is een nieuwe aannemer voor het onderhoud.
In de A2 zone wordt een kudde schapen ingezet voor het beheer.
Alle bomen worden in 2012 geïnspecteerd op ziekten e.d.
De Dukatenburg en Penningburg krijgen een nieuw speeltoestel.
De brug Heemraadsweide/Nedereindseweg wordt vervangen in week 11.
Er vindt onderzoek plaats bij de binnenpleintjes in het eerste kwartaal.
De speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd en gecontroleerd en op basis daarvan vindt
onderhoud plaats.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Citytec en nu worden storingen sneller verholpen.
Problemen met verlichting kunnen rechtstreeks aan Citytec gemeld worden (088-8959300) met
vermelding van het lichtmastnummer.
Corrie v/d Wurff: regelmatig komt ze dezelfde zaken tegen zoals de binnenpleinen.
Micha Giltay: er moet eerst in kaart gebracht worden hoe het er voorstaat, voor oplossingen moet
dan gekeken worden wat het gaat kosten.
Marianne Sleyffers: er zijn bomen gekapt in de groenstrook langs de A2, komen daar nieuwe
voor terug?

3.

Verslag vergadering 10 januari 2012
N.a.v. punt 1: Marijke van Vliet zegt dat de bewoners zich zorgen maken over de hoge bomen
die een gevaar op kunnen leveren bij storm. Hier kan de servicelijn voor gebeld worden.
N.a.v. punt 3: Wouter Kolff vraagt of er al besloten is of het wijknetwerk een stichting wordt.
Hier wordt nog over gesproken in een kleine commissie.
N.a.v. punt 2: de eigenaar van de Vuurtoren heeft last van bezoekers; “Roma” moet zijn
“rokers”.
N.a.v. punt 2: de bezwaren tegen de verhoging van de snelheid tot 130 km op de A2. Wouter
Kolff meldt dat het college een brief hierover gestuurd heeft aan de vaste kamercommissie en
aan de minister.
N.a.v. punt 4: er is een gesprek met Citytec geweest en deze komen nu de afspraken na. Men kan
het rechtstreeks aan Citytec melden als de verlichting het niet doet.
N.a.v. punt 6a: Marleen Manders meldt dat de activiteiten bij de opening van het stadshuis op 24
maart van 10.00 tot 16.00 uur zijn.

2.

Nieuws van de gemeente
Marleen Manders: op een bewonersavond van de flats aan het Muntplein is gesproken over
woonoverlast door medebewoners. Ze vraagt of het wijknetwerk hier signalen over heeft

gekregen.
Het wijknetwerk heeft hier niets over gehoord.
De opening van het stadshuis is op 24 maart. Om 10.00 uur is de opening. Er is een publieksfeest
van 10.30 tot 16.45 uur. Van 16.45 tot 17.30 is de slotactiviteit.
Alle wijknetwerken krijgen daar een kraam en de meeste wijknetwerken doen er aan mee.
Corrie v/d Wurff, Kees Koot en Heleen Buwalda willen meehelpen op deze dag.
René Hansen zegt dat er nog promotiemateriaal aanwezig is. Hij neemt het op met Olga Hansen
en Renée Blom.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken
De afvalvakken worden geplaatst als de vorst voorbij is.
Er is een mail binnen gekomen van een bewoner met de vraag of ze twee doeltjes op het
speelpleintje tussen de Eekhoornweide en de Marterweide/Vosseweide kunnen krijgen.
Corrie v/d Wurff heeft aan Corry Nauta gevraagd wat dat kost. Corry Nauta heeft laten weten dat
daar geen doeltjes geplaatst mogen worden en dat ze € 1000 per stuk kosten.
Roel Reijenga vindt dat dit iets is wat in de commissie groen/grijs/blauw besproken moet
worden.
De bewoner heeft deze mail behalve naar het wijknetwerk ook naar de gemeente gestuurd.
De gemeente heeft daarop geantwoord en Marleen houdt zich daar nu mee bezig.
Bewoners kunnen hun aanvraag bij het wijknetwerk indienen volgens de regels die daarvoor
gelden.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Roel Reijenga doet verslag van de commissie. Ze zijn bezig met de voorbereiding van de
wijkschouw.
In de wijkkrant komt een stukje over de wijkschouw. Verder komen er stukjes over de
bladkorven, de vuile poorten en brandgangen en overhangend groen.
Er is een verslag over de commissie groen/grijs/blauw gemaakt, maar dat moet eerst nog in de
commissie besproken worden.
Marianne Sleyffers en Corrie v/d Wurff zijn naar de workshop "achterban bereiken" geweest. Ze
vonden het een goede workshop waar ze wat aan hadden.
De evaluatie van de wijkschouw 2011 is afgerond, de commissie is nu bezig met de wijkschouw
2012.

5b

PR en communicatie
De activiteiten bij de opening van het stadshuis zijn al besproken bij punt 2.
Er wordt nog gezocht naar een beheerder voor de website.

6.

Bestuurszaken
In kleine commissie wordt gekeken of het wijknetwerk een stichting moet worden of niet, wat de
voordelen en nadelen zijn.
Thema-avond
De thema-avond wordt gehouden op 13 november 2012.

7.

Politie
De wijkagent is niet aanwezig.

8.

Klankbordgroep
Over de klankbordgroep valt nog niets te melden.

9.

Rondvraag
Marianne Sleyffers komt nog terug op de doeltjes.
Marleen Manders bekijkt dit verder.

Hans Schenk doet verslag over de voortgang van de organisatie van de Vlaamse markt. Hij heeft
een gesprek gehad over de beveiliging en een offerte aangevraagd voor de schoonmaak. Hij is
bezig om een afspraak te maken met het ROC.
De Vlaamse markt wordt georganiseerd door de winkeliers en de vrijmarkt is voor iedereen. Hij
heeft gevraagd of de wijknetwerken van Zuilenstein en Batau-Zuid daaraan mee willen doen.
Er komt een stukje in de wijkkrant over de Vlaamse markt en de vrijmarkt.
In de volgende vergadering doet hij weer verslag van de voortgang.
Heleen Buwalda: vorig jaar heeft Karin van Dijk de activiteiten voor NL- Doet geregeld. Moet
het wijknetwerk hier nog iets aan doen? In de volgende vergadering kan hier nog over gesproken
worden.
Verder moeten er nog een paar nota’s van de gemeente komen die uit het wijkbudget betaald
moeten worden.
Kees Koot vraagt hoe het staat met de handhaving van het hondenbeleid.
Wouter Kolff: er wordt gehandhaafd en er zijn al boetes uitgedeeld. De eerste indrukken zijn
positief.
Mila Flos vraagt of pagina’s uit de bewonersschouwgids in de wijkkrant gepubliceerd kunnen
worden. Dat zal gedaan worden.
Verder merkt ze op dat het speelpleintje waar de doeltjes voor aangevraagd worden twee jaar
geleden opnieuw is ingericht.
Corrie v/d Wurff: De Baten wordt in week 17 tot 29 opgeleverd. Dat zal voor wat overlast
zorgen.
10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 6 maart 2012.

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

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

Wie
Wnw
Wnw
Gemeente

03-10-11
03-10-11
01-11-11
07-02-12

Gaten in geluidswal
Lantarenpaal herplaatsen bij Muntplein
Versterking PR-commissie
Voorbereiding activiteit opening stadshuis

Wordt aan gewerkt
Wnw
Wnw

Einddatum
sept 2011
sept 2011
Okt/nov
2011
z.s.m.
24 maart

