Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 4 december 2012
Aanwezig: Carol Brettschneider, Hans Schenk, Heleen Buwalda, Jan van de Biezen, Johan de Koning,
Jos Eras, Kees Koot, Marianne Schleyffers, René Hansen (voorzitter), Roel Reijenga, Johan Gadella
(wijkwethouder), Micha Giltay (gemeente), Ed Roelofs (wijkmanager), Wietse Hamming (later),
Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Geert Eyk, Renée Blom
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe
wijkwethouder, Johan Gadella.
De wijkwethouder stelt zich voor.
Bij punt 5a wordt toegevoegd: veiligheidscommissie.

2.

Nieuws van de gemeente
Ed Roelofs: hij houdt zich bezig met de gespannen relatie tussen het ROC en de bewoners van de
Dasseweide. Vorige week is er een gesprek geweest waarbij de knelpunten geïnventariseerd zijn.
Hier zijn actiepunten uit voortgekomen. Het was een goede bijeenkomst waarin begrip was voor
elkaars knelpunten.
De voetbalkooi is geplaatst. Het JOB-tentje wordt ook weer geplaatst. Dit komt terug in de
volgende vergadering.

3.

Verslag vergadering 6 november 2012
Punt 1: de bewoners bij het pleintje bij de Landmansweide en Sikkelweide willen dat het groen
gerooid wordt.
N.a.v. punt 10: ontbreken bewegwijzering sporthal. Ed Roelofs meldt dat er naar gekeken wordt
hoe dit opgelost kan worden
N.a.v. punt 10: het aanschaffen van een display kost ongeveer een ton. Ed Roelofs zal hierover
met Geert Eyk spreken.
Punt 5a: Micha Giltay: de gazons worden als al het blad gevallen is schoongemaakt, maar het
blad kan ook blijven liggen als groenbemesting voor de gazons.
N.a.v. punt 10: Hans Schenk vraagt of de gemeente communiceert dat de vrijmarkt bij het
Muntplein niet doorgaat.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Heleen Buwalda heeft alle stukken doorgestuurd naar de leden.
Bouwgein wil graag een overleg met het wijknetwerk. Kees Koot en Roel Reijenga gaan dit
doen.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
De thema-avond over veiligheid was een groot succes. Er waren tachtig belangstellenden.
De voorzitter denkt dat het goed is hieraan een vervolg te geven. Hij wil in de wijkkrant een
oproep plaatsen om mensen te vragen voor een commissie veiligheid.
De commissie groen/grijs/blauw heeft vorige week vergaderd en vanavond een overleg gehad
met Micha Giltay over planten en het onderhoud.
Er komen geen bloembakken aan de lantaarnpalen. In andere wijken staan piramides met
planten. Misschien is dat ook iets voor Batau-Noord.
Micha vertelt dat de gemeente vijftig piramides in beheer heeft.
De doorgaande wegen zijn goed schoongehouden door de bladcampagne.
Het trimstraatje komt op de plaats waar de school de Evenaar gestaan heeft, dat terrein moet
eerst nog opgeknapt worden. Van de deelnemers aan de poll heeft 80% voor het trimstraatje
gestemd.
Jan van de Biezen zegt dat door overhangend groen de trottoirs versperd worden.

5b

PR en communicatie
Het wijknetwerk moet goed bereikbaar zijn. Daarvoor wordt het telefoonnummer van de
secretaris gebruikt. Heleen Buwalda stuurt de telefoontjes door.
Geert Eyk bekijkt of hij de website wil gaan beheren.

6.

Bestuurszaken
De thema-avond was een groot succes.
Marianne Sleyffers merkt op dat het opvallend stil is met knallen.
René Hansen gaat nog even door als voorzitter tot het eind van het seizoen.
Er wordt een profielschets gemaakt voor een voorzitter.

7.

Financiën.
Declaraties graag indienen voor 31 december 2012.

8.

Politie
Wietse Hamming is inmiddels gearriveerd.
Hij vindt het een goed idee om een commissie veiligheid in te stellen.
Bij het incident op de Daalderburg ging het om een familieruzie.
Er wordt in heel Nieuwegein gewerkt aan het voorkomen van inbraken in deze donkere dagen.

9.

Rondvraag
Marianne Sleyffers: de school wil graag contact met het wijknetwerk.
De voorzitter zegt dat de scholen vaak uitgenodigd worden voor het wijknetwerk maar niet
komen. Ze krijgen een uitnodiging voor de volgende vergadering.
Ed Roelofs heeft af en toe contact met de scholen.
Johan de Koning: hij vraagt of hij de sleuteltjes van de afvalbakken bij de veldjes in zelfbeheer
kan krijgen, zodat deze binnengezet kunnen worden met oud en nieuw. Hij zal dit verder regelen.
Marianne Sleyffers: er worden boomhutten gebouwd bij de Reeweide.
Dat mag niet en hiervoor kan de servicelijn gebeld worden.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering om 21.00 uur.
De volgende vergadering is op 8 januari 2013.
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Nieuwe leden zoeken voor diverse taken
Hoe succesvol is lancering van Hondenkaart

Wie
Wnw
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2013

