Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 5 juni 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,
Renee Blom, Johan de Koning, Hans Schenk, Jan v.d. Biezen, Wietse Hamming (vanaf 21.00
uur)Heleen Buwalda (verslag)
Afwezig met bericht: Hedy Verwey, Wouter Kolff (wijkwethouder), Geert Eyck, Henk Boer, Jenneke
Wensink
1.

2.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De heer Johan de Koning is een nieuwe gast in de vergadering.
Op verzoek van Renee Blom wordt agendapunt 8 gewijzigd in "Project gemeente"
Henk Boer en Jenneke Wensink zijn door ziekte afwezig. Wordt aandacht aan gegeven.
1.A. Mw. Renate Ebner is coördinator van het project Buurtbemiddeling. Dit project bestaat
sinds 2010. Met inzet van daartoe geschoolde vrijwilligers probeert men conflicten tussen
buurtbewoners op te lossen. Aanmelding voor bemiddeling kan gedaan worden door betrokkene,
de wijkagent, de woningbouwvereniging of door derden. Het project is tot nu toe succesvol. Bij
melding van een conflict gaat een tweetal vrijwilligers op bezoek bij de klager en bij de persoon
waarover geklaagd is, om de achtergrond van het probleem aan te horen. Daarna wordt er met
partijen gezamenlijk geprobeerd om het probleem op te lossen. In 2011 zijn 66 klachten gemeld;
daarvan zijn er 54 afgerond. 2/3 van de problemen is opgelost.
Nieuws van de gemeente
Micha houdt een presentatie over het gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013. Dit is een
beleidsnotitie grond- en hemelwater (een verplichting voor de gemeenten door de
waterschappen)
De gemeente wordt afgerekend op adequate afvoer van overtollig water. Het aantal stortbuien
neemt toe, waardoor de riolering in korte tijd heel veel water moet verwerken. Ook de straten
zijn -van stoep tot stoep- ingericht voor waterafvoer. In woonerven met een molsgoot moeten er
voldoende putten gangbaar worden gehouden. Wateroverlast geeft financiële hinder. Momenteel
zijn er geen problemen, maar er zijn wel kwetsbare locaties, zoals Hoogzandveld, Vreeswijk,
Doorslag en Batau-Noord. Er zijn te weinig infiltratiemogelijkheden. Tunnels zijn uitgerust met
een (manshoge)kelder en voorzien van een automatische pomp. Er zijn 95 peilbuizen, waarvan
15 geautomatiseerd. De andere 80 komen nog, zodat er een compleet netwerk komt waarvan de
(grond)waterstand kan worden afgelezen.
De hoofdleidingen van de riolering worden met enige regelmaat doorgespoeld. Verstoppingen in
particuliere aansluitingen moeten door de woningeigenaar zelf worden opgelost. (tot de erfgrens)
Er zijn een aantal plaatsten waar het oppervlaktewater onvoldoende kan wegstromen. Ook zijn
er plaatsen waar bestrating verzakt door uitspoeling van de ondergrond. Melden aan de
Servicelijn!

3.

Verslag vergadering 8 mei 2012
Hans Schenk had zich ook afgemeld.
N.a.v. punt 1a: Ook Marijke van Vliet is gestopt. René maakt nog afspraak met Carel.
N.a.v. punt 3: de pasjes voor de containers kunnen thans worden opgehaald!.
Het 'glaspad' is vandaag van een toplaag voorzien. Helaas is de bovenlaag nogal wat smaller dan
de onderlaag: voor trekkers en karren is het spoor te smal. Gevaar bestaat dat de randen snel
weer kapot worden gereden.
n.a.v. punt 5b pag. 2: Nieuwe bewoners van 'de Baten' krijgen een wijkkrant in de bus.
Voor het overige is het verslag accoord.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken

5.
5a

5b

Mailtje van Steyn v.d. Heiden wordt aan ieder doorgestuurd. (zie ook Knoerp in vorige verslag)
Alle andere mails zijn al doorgestuurd.
Er is niemand naar de bijeenkomst van de gemeente over wijkgericht werken geweest. (zie pnt 8)
Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Men wil graag info over wat de plannen zijn voor de diverse achterpleintjes Elandweide. Micha
zal terugkoppelen.
Waarom is het gras in Wijkersloot/Zuilenstein zoveel beter gemaaid dan in Batau-Noord?
Andere aannemer, maar dat mag geen verschil maken. Het valt wel mee met brandgevaar t.a.v.
verdroogd lang grasmaaisel. Momenteel is het extreem groeizaam weer. De schapen trekken veel
bekijks en ook wat klachten vanwege de keutels.
Wijkschouw is niet op pleintje achter Apolloburg geweest: informant had een verkeerd nummer
opgegeven. Is later wel contact mee geweest.
PR en communicatie
De website zal tegen een vergoeding worden bijgehouden. Er waren wat problemen, maar die
heeft Harry Hekman voor ons opgelost. Alle stukjes voor de wijkkrant kunnen rechtstreeks
gemaild worden naar de wijkkrant. Afhankelijk van de situatie worden ze in de krant of op de
website geplaatst. (wijkkrantbataunoord@live.nl)
De volgende wijkkrant komt in juni uit. SVP voor 11 juni aanmelden!

6.

Bestuurszaken
Hans Schenk is zeer tevreden over het verloop van Koninginnedag op het Muntplein. Wel erg
veel werk geweest. Winkeliers tevreden. Kosten op het plein voor rekening van de winkeliers, op
de vrijmarkt voor de gemeente. Volgende keer wat meer afvalbakken plaatsen. Voorkomen dat
er mensen met busjes/aanhangers komen om hun spullen te verkopen: het is bedoeld voor de
kinderen. Vervelend dat mensen achteraf hebben zitten graaien in de opruimkorven., waar de
resten keurig waren verzameld. Verder liep alles perfect; de hulpdiensten konden er goed bij en
het was prachtig weer. Ook Wietse vond het een goed en gezellig gebeuren. Hans ziet geen heil
in een Oranjevereniging, als die onder leiding van mw. J. Verbeek komt te staan.
Alle lof van de vergadering voor de organisatie / organisator.

7.

Politie
Wietse heeft wat cijfers over vernielingen. Die veroorzaakt door vuurwerk zijn daar ook bij. In
oktober zijn 23 boetes uitgedeeld voor overlast/vernielingen, in november 20 en in december 9.
De thema-avond zal worden uitgebreid met 'onzichtbaar' werk van de politie. René is nog op
zoek naar een 'landelijk kopstuk' ter ondersteuning.
Het aantal (auto)inbraken is in Batau beperkt. In Galecop zijn slopers zeer actief: nummerplaten,
onderdelen, tomtom en airbags.

8.

Klankbordgroep
Er is geen nieuws over de klankbordgroep.
Daarvoor in de plaats komt een melding van Renee Blom, dat het wnw niet aanwezig was bij de
voorlichtingsavond van 23 mei. Wat zijn wensen van de wnw's. Enquete kan nog steeds worden
ingevuld. Er wordt een kleine commissie gevormd die daarmee bezig zal zijn.
(Roel, René,Carol, Kees)

9.

Rondvraag
Marleen: er is op donderdag 7 juni van 16-19 uur een inloop presentatie over de tram. Waarom
heeft Batau-Noord geen flyers gehad?
Kees: hoe is het onderzoek naar bloembakken aan lantarens afgelopen? Wordt niet uitgevoerd: er
zijn te veel palen waar al een bord aanhangt.
Jan: er is nog steeds een gevaarlijke situatie bij batauweg-Vosseweide. De stoep houdt plotseling
op en dan staat er een grote heg die alle uitzicht voor voetgangers belemmert. (servicelijn
probleem melden) In in geval van verzakkingen in weg of stoep.
Blauwe zebra's? Galecop is pilotwijk. Lijkt duidelijk in het verkeer, maar er is al een aanrijding

geweest.
10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering. Vanwege het seizoeneinde is er een
klein hapje bij de borrel.
De volgende vergadering is op 3 september 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

05-06-12

Actie opstarten Koninginnedag

Wnw

Voorjaar
2013.

okt. 2012

