Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 8 mei 2012
Aanwezig: Carol Brettschneider, Corrie v/d Wurff, Geert Eyk, Jos Eras, Kees Koot, Micha Giltay
(gemeente), Marleen Manders (wijkmanager), Mila Flos, René Hansen (voorzitter), Roel Reijenga,
Heleen Buwalda, de heer en mevrouw Platje, Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Jan van de Biezen, Marianne Sleyffers, Hedy Verwey, Wouter Kolff
(wijkwethouder), Renée Blom
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Carel van Dijk is gestopt met het wijknetwerk.
De heer en mevrouw Platje zijn aanwezig. Ze wonen op de Zeisweide. De heer Platje is
bestuurslid van de Anbo en lid van de Cosbo. Hij heeft belangstelling voor het wijknetwerk en
komt daarom een vergadering bijwonen.

2.

Nieuws van de gemeente
Marleen Manders heeft geen specifiek nieuws, punten komen aan de orde bij het verslag.
De bomenverordening komt morgenavond aan de orde in de raadsinformatiebijeenkomst om half
acht in het gemeentehuis.
Micha Giltay over het asfalteren, de Batauweg staat niet in de planning. Bij de Reinesteinseweg
worden gaten hersteld, er komt nog zwaar verkeer over deze weg in verband met de geluidswal
langs de A2. Over een à twee jaar wordt de weg in zijn geheel geasfalteerd.
Heleen Buwalda merkt op dat er in de Middenweide hele gaten zitten.
Micha: als de gaten gemeld worden, worden ze hersteld.
De sporen bij het Meikeverpad zijn hersteld.
De sportzaal de Waterlelie wordt opgeleverd. Men is bezig met de aanleg van het groen rond de
sporthal. De officiële opening is op 4 juli. Na de opening komt de voetbalkooi terug. Het
kunstwerk is al klaar. Er is al wel vandalisme, ruiten worden ingegooid.
De stand van zaken over de pleintjes: er is een pilot van zeven pleintjes, dit wordt uitgewerkt.

3.

Verslag vergadering 3 april 2012
N.a.v. punt 1a: het buscircuit als de tram niet rijdt is nog niet duidelijk.
N.a.v. punt 3: de pasjes voor de containers zijn er nog niet. RMN moet daarvoor zorgen maar dat
is nog niet gelukt.
René Hansen: de hondenpoepbak zat vol, hoe vaak worden ze geleegd? Micha Giltay zegt dat als
de bakken voor driekwart vol zitten ze geleegd moeten worden.
Micha Giltay over het glas in het pad: dit is een fundering van puin, er hoort nog wat overheen te
komen.
N.a.v. punt 9: Marleen Manders: de bewegwijzering op het Muntplein is wel uitgevoerd.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Heleen Buwalda heeft alle relevante stukken doorgestuurd via de mail.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Er zijn reacties gekomen op het verzoek in de wijkkrant om punten voor de wijkschouw te
melden. De mensen zijn bezocht en de punten voor de wijkschouw zijn meegenomen of mensen
zijn verwezen naar andere instanties.
Corrie v.d. Wurff deelt de route voor de wijkschouw uit.
Er wordt gevraagd of er mensen van beheer meegaan. Micha antwoordt dat ze meegaan als dat
nodig is.

5b

PR en communicatie
René Hansen is bij de bijeenkomst van KNOEP geweest. Dit is een intranet voor bewoners van

Nieuwegein, opgezet door vrijwilligers.
Er is nog steeds een beheerder voor de website van het wijknetwerk nodig. Henk Boer gaat het
niet doen.
René Hansen stelt voor het beste idee af te ronden tijdens de wijkschouw en daar een foto van te
maken.
Het pleintje bij de Hagedisweide is klaar.
Er komen nieuwe bewoners in de wijk. Mensen die in de nieuwe Baten gaan wonen zullen door
het wijknetwerk benaderd worden.
De thema-avond over vuurwerk moet nog voorbereid worden. Geert Eyck en Wietse Hamming
zullen dit doen, na de zomervakantie.
De volgende wijkkrant komt in juni uit.
6.

Bestuurszaken
De kledingcontainer op het Muntplein staat niet op een goede plaats, voor de ingang van
woningen.
Marleen Manders zegt dat er geen andere geschikte plek was. De gemeente is verplicht om
kleding in te zamelen. Hij blijft daar staan.
Er wordt een suggestie gedaan voor een andere plek, Marleen zal dit bekijken.
De koninginnedagviering op het Muntplein was een succes.
Er wordt gevraagd of er volgend jaar meer afvalbakken neergezet kunnen worden.

7.

Politie
De wijkagent is nog niet aanwezig.

8.

Klankbordgroep
Er is geen nieuws over de klankbordgroep.

9.

Rondvraag
De heer Platje bedankt voor de uitnodiging. Hij vond het een interessante vergadering en zal het
met zijn achterban bespreken.
Jos Eras: er worden bomen gesnoeid, hij dacht dat dat in verband met de vogels in een bepaalde
periode niet mocht.
Micha: dat is niet meer zo, alleen als er nesten in de boom zitten mag er niet gesnoeid worden.
Corrie v.d. Wurff: er komt bij de sporthal een trimstraatje. Kan er op het grote veld ook een
trimstraatje komen. Na de wijkschouw komt hier antwoord op.
René Hansen: werken de klemmen op het Muntplein nog.
Marleen: het is de verantwoordelijkheid van de winkeliers om ze omhoog te zetten. Als ze dat
niet doen en er worden auto’s geparkeerd, dan wordt er niet meer bekeurd.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering, nog voor negen uur.
De volgende vergadering is op 5 juni 2012.

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

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

Wie
Wnw
Gemeente

Einddatum
okt. 2012

