Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 3 april 2012
Aanwezig: Carol Brettschneider, Jan van de Biezen, Marianne Sleyffers, Micha Giltay (gemeente),
Kees Koot (voorzitter), Roel Reijenga, Marleen Manders (wijkmanager), Hedy Verwey, Carel van
Dijk, Hans Schenk, Jenneke Wensink (verslag), Jet van Rijsbergen en Bob Kiel van het BRU
Afwezig met bericht: Heleen Buwalda, René Hansen, Corrie v/d Wurff, Mila Flos, Geert Eyk, Jos
Eras, Wietse Hamming (wijkagent)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft eerst het woord aan de
medewerkers van het BRU.

1a

Toelichting herstel tramrails
Jet van Rijsbergen en Bob Kiel van het BRU zijn aanwezig om de vervanging van de tramrails
toe te lichten.
Jet van Rijsbergen is regiomanager van het BRU. De infrastructuur van de tram viel eerst onder
Prorail, nu onder het BRU. Het BRU wordt opgeheven, de opvolger is nog niet bekend.
Bob Kiel is communicatiemanager van het BRU.
De tram rijdt nu dertig jaar. De trambaan is aan vervanging toe. Daar zijn middelen voor
beschikbaar. De trambaan tussen Westraven en Nieuwegein Stadscentrum is het meest versleten
en wordt het eerst hersteld. Dit herstel gaat in de zomervakantie plaatsvinden. Reizigers en
omwonenden zullen hiervan hinder ondervinden, overdag maar mogelijk ook ‘s nachts. Daarom
gaan ze nu bij alle wijknetwerken langs om informatie te geven.
Het wijknetwerk Batau-Noord is het eerste wijknetwerk dat zij bezoeken.
Er worden bussen ingezet om de reizigers te vervoeren. Dit is de verantwoordelijkheid van
Connexxion. Connexxion informeert de reizigers door middel van folders.
Twee weken voor de werkzaamheden aanvangen wordt hiervan melding gemaakt in de pers
zoals de Molenkruier.
Er worden enkele opmerkingen gemaakt vanuit het wijknetwerk waaraan gedacht moet worden
bij de werkzaamheden.
Als er ’s nachts gewerkt gaat worden geeft dat overlast, in de zomer slapen mensen vaak met de
ramen open.
Het ziekenhuis moet goed bereikbaar blijven, mensen moeten niet te vaak overstappen.
Reizen met de bus vanaf Utrecht naar Nieuwegein-Zuid is duurder dan reizen met de tram omdat
de bus een omweg maakt.
Rijden de bussen dezelfde route als de sneltram.
Er moet gekeken worden naar de veiligheid van de bushaltes.
Kan de spitstram voortaan stoppen bij de halte Zuilenstein. Daar vinden veel activiteiten plaats.
De aangedragen punten zullen meegenomen worden.
Op 7 juli beginnen de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen overdag plaatsvinden maar als
de tijd dringt zal dat ook ’s nachts gebeuren. Als de vakantie afgelopen is moet het werk klaar
zijn.
Het is nog niet bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren.
Bij aanvang van de werkzaamheden zullen medewerkers van Connexxion de mensen verwijzen
naar de bussen en informatie geven.
De tram rijdt tot Westraven, daar kan men op de bus overstappen. Men kan ook bij het station in
Utrecht al de bus nemen, dan hoeft er niet overgestapt te worden.
Er vindt overleg met het ziekenhuis plaats om het vervoer goed te laten verlopen.
De overlast zal voornamelijk geluidsoverlast zijn bij het wegbreken en afvoeren van de
spoorrails.
Er is verkeershinder als er wegen afgesloten worden.
Er zijn twee bouwlocaties, in het Stadscentrum en bij de klimmuur.
De omwonenden worden per brief geïnformeerd wat er gaat gebeuren en er worden in mei/juni
inloopavonden gehouden om de mensen te informeren.

2.

Nieuws van de gemeente
Er is geen nieuws van de gemeente.

3.

Verslag vergadering 6 maart 2012
N.a.v. punt 5a: Roel Reijenga: de pasjes voor de containers zijn er nog niet.
N.a.v. punt 5a: Marianne Sleyffers: het asfalt van het Meikeverpad brokkelt af. Micha Giltay zou
hier naar gaan kijken. Hij is er nog niet geweest maar gaat hier nog naar kijken.
Er is een poef geplaatst bij de vijver maar er was om een betonnen bank gevraagd. Marianne
Sleyffers vraagt of het betonnen blok door een bank vervangen kan worden. Er wordt hier verder
over nagedacht.
Actielijst
Lancering hondenkaart: Marleen Manders vertelt dat er door stadstoezicht bekeuringen zijn
uitgedeeld. Mensen die geen zakje voor de hondenpoep bij zich hebben worden bekeurd.
De evaluatie vindt een jaar na de invoering van de hondenkaart plaats, dus in oktober 2012.
De toestand van het Meikeverpad: de bult is uitgevlakt, het ziet er volgens Marianne Sleyffers
niet netjes uit. Micha Giltay zegt dat er schapen komen grazen. Hij legt verder uit dat de sporen
niet hersteld kunnen worden in een natte periode. Dat is slecht voor de ondergrond. Het
grondwerk wordt in een droge periode gedaan.
Hij vindt dat er wel negatief over de gemeente wordt gesproken. Marianne Sleyffers zegt dat de
mensen klagen over hoe er gewerkt wordt en dat niet alles hersteld wordt.
Hier volgt nog enige discussie over.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
In de vergadering van juni komen de coördinator en een vrijwilliger van de buurtbemiddeling
over hun werk vertellen.
Op 4 april is er een informatiebijeenkomst van KNOEP.
Het jaarverslag 2011 van het wijknetwerk is nu definitief.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Er is een verslag van de commissie groen/grijs/blauw van 20 maart.
Er zijn via de telefoon en de mail punten binnengekomen voor de wijkschouw. Die worden in de
wijkschouw opgenomen. Marianne Sleyffers wil bij deze mensen langsgaan.
De prullenbakken staan allemaal.
De Batauweg wordt dit jaar geasfalteerd, op de Reinesteinseweg worden de slechtste plekken
geasfalteerd.
De foto’s die naar de servicelijn worden gestuurd komen niet bij de toezichthouders terecht. Dit
werkt niet goed.
De brievenbussen worden vervangen maar sommige komen niet terug. Dit gebeurt door TNT.
Er zijn paaltjes weggehaald bij de fietspaden, auto’s kunnen daar nu overheen rijden en ook over
de bruggen, waar geen auto’s overheen mogen.

5b

PR en communicatie
De wijkkrant is positief ontvangen.
De opening van het stadshuis was een succes.

6.

Bestuurszaken
Hans Schenk meldt dat de vrijmarkt op 30 april door kan gaan. Hij heeft een gesprek gehad met
de wethouder en de gemeente afdeling evenementen betaalt alles. De gemeente maakt schoon na
afloop. Er is voor 160 uur beveiliging. Hij heeft nog vrijwilligers nodig om 650 dranghekken
neer te zetten.
Men is bezig om een Oranjevereniging op te zetten in Nieuwegein Noord, die kan volgend jaar
de activiteiten organiseren.

7.

Politie
De wijkagent is niet aanwezig.

8.

Klankbordgroep
Er is geen nieuws over de klankbordgroep.

9.

Rondvraag
Carel van Dijk maakt een afspraak met Marleen Manders over de bewegwijzering bij het
Muntplein.
Jan van de Biezen doet een aanvraag voor nieuwe planten. Hij moet hiervoor het formulier
invullen.
Marianne Sleyffers vraagt aandacht voor de workshop achterbanraadpleging. Die wordt opnieuw
gehouden en ze vond het een goede workshop waar je wat aan hebt. Verder vraagt ze wanneer
het snoeien van de bomen gereed is.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 8 mei 2012.

Actielijst
Datum
10-05-11
06-09-11
03-04-12

Wat
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken
Hoe succesvol is lancering van Hondenkaart
Toestand Meikeverpad bekijken

Wie
Wnw
Gemeente
Gemeente

Einddatum
okt. 2012
08-05-12

