Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 8 januari 2013
Aanwezig: Carol Brettschneider, Geert Eyk, Hans Schenk, Hedy Verhey, Heleen Buwalda, Jan van de
Biezen, Johan de Koning, Jos Eras, Kees Koot (vice-voorzitter), Marianne Schleyffers, René Hansen,
Roel Reijenga, Renée Blom, Arie Bleiswijk, Erna Kotkamp (Groen Links), Johan Gadella
(wijkwethouder), Micha Giltay (gemeente), Ed Roelofs (wijkmanager), Wietse Hamming (wijkagent),
Jenneke Wensink (verslag)
1.

Opening en vaststellen agenda
De vice-voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
René Hansen en Ed Roelofs komen iets later.
Arie Bleiswijk heeft belangstelling voor de commissie veiligheid.
Erna Kotkamp is namens Groen Links aanwezig.

2.

Nieuws van de gemeente
Er komt een KPN-zendmast langs de Nedereindseweg bij de geluidswal. Het wijknetwerk heeft
hier nooit iets van gehoord van de gemeente. Als het gepubliceerd is heeft men dat over het
hoofd gezien. Maar het is onmogelijk om de hele Molenkruier na te pluizen op dit soort zaken.
De gemeente had het wijknetwerk over zoiets belangrijks in kunnen lichten. Verder vindt men
dat de mast te dicht bij woningen komt. Een betere plaats zou zijn bij het populierenbos.
Er hingen grote spandoeken met reclame over vuurwerk op het schoolhek. De school wist hier
niets van. De wijkwethouder zoekt het verder uit.

3.

Verslag vergadering 4 december 2012
N.a.v. punt 4: vertegenwoordigers van Bouwgein komen om 21.00 uur in de vergadering iets
vertellen over Bouwgein. De stalen constructie van het nieuwe pand is klaar.
N.a.v. punt 7: de begroting is nu definitief.
Er worden meer punten op de actielijst gezet. Aan het eind van de vergadering wordt aangegeven
welke punten op de actielijst komen.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Mail van Marijke van Vliet over de hoogspanningsmasten. De gemeente moet nog een besluit
hierover nemen en het hangt daarvan af of het wijknetwerk er iets mee gaat doen.
De bushaltes op de Middenweide zijn klaar.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Micha Giltay: er zijn minder afvalbakken opgeblazen dan vorig jaar. Voorgesteld wordt om in de
Molenkruier te vermelden wat het kost als er iets vernield wordt.
Het JOP-hok wordt schoongemaakt en daarna geplaatst nabij de voetbalkooi. Dit gebeurt in
overleg met het wijknetwerk.
Door de vakantie valt er niet veel te melden over de binnenpleintjes.
Er is een aanvraag voor eigen beheer van bewoners van de Sikkelweide.
De terugkoppeling van de wijkschouw komt nog.
Het bestand van de inventarisatie van de pleintjes was te groot om te versturen.
Er wordt een planning gemaakt over de pleintjes.
Het trimstraatje: Marianne Sleyffers gaat dit met Corrie Nauta bekijken.
De bladcampagne: vanuit Jutphaas wordt het blad opgeruimd. Niet alle gazons worden
schoongemaakt, dit hangt ook van het blad af. Dun blad blijft liggen als groenbemesting.

5b

PR en communicatie
Renée Blom wordt wethouder en stopt met het wijknetwerk. Zij stopt ook met de wijkkrant. Dit
neemt Olga Hansen over. Ron blijft wel de bezorging van de wijkkrant regelen.

De vertegenwoordigers van Bouwgein zijn inmiddels binnengekomen en krijgen het woord.
De stalen constructie van het nieuwe gebouw staat.
Ze vinden het nuttig als er een goede samenwerking is met het wijknetwerk.
Als het gebouw klaar is mogen er feestjes gegeven worden zoals kinderdiscofeestjes. Daar
hebben ze een vergunning voor.
Kind & Co organiseren er de buitenschoolse opvang. Er is een samenwerking met de SBWU, er
worden op vrijdagmorgen klussen gedaan door hun cliënten.
In mei zal de opening zijn. Ze vragen het wijknetwerk om een financiële bijdrage.
De bouw wordt betaald, verder zijn er inkomsten uit verhuur. Er komen ook kinderen uit
Galecop en ze vragen het wijknetwerk Galecop eveneens om een bijdrage.
Er wordt voorgesteld om de Lionsclub of Rotary om een bijdrage te vragen.
De buitenkant van het gebouw is van steen en staal, er komt alarmering en een camera. Er wordt
een bewakingsplan opgesteld en daarbij krijgen ze hulp van een beveiligingsbedrijf.
Er is geen geld voor de inventaris. Ze hebben een lijst gemaakt van wat er nodig is en die staat
op hun website.
In de wijkkrant zal hiervan melding gemaakt worden en een verwijzing naar de website van
Bouwgein.
Er zijn jeugdvrijwilligers die meegeholpen hebben met de kindervakantieweek en er worden
maatschappelijke stages gedaan.
6.

Bestuurszaken

7.

Financiën.
De financiën van 2012 zijn afgerond.

8.

Politie
Wietse Hamming: er gebeurt niets in Batau-Noord, maar wel in Galecop. In december was het
druk met inbraken.

9.

Rondvraag
Johan de Koning: de sleuteltjes van de afvalbakken worden alleen afgegeven als er een
contractje wordt opgemaakt. Ze worden niet zomaar meegegeven.
Marianne Sleyffers zal aan Corrie Nauta vragen hoe men aan een sleutel kan komen.
De wijkwethouder: kleine antennes onder de vijf meter hebben geen vergunning nodig. Voor
grotere is een omgevingsvergunning nodig. Dit wordt gepubliceerd en men kan bezwaar maken.
René Hansen bedankt Renée Blom voor haar inzet voor het wijknetwerk en feliciteert haar met
haar benoeming tot wethouder.
Arie Bleiswijk heeft de vergadering een keer meegemaakt maar denkt niet dat hij volgende
vergaderingen bijwoont maar wil wel op de hoogte gehouden worden.
Marianne Sleyffers vraagt of er wel gecontroleerd wordt in de wijk, er groeien overal bramen en
klimop.
Ed Roelofs: er wordt gewerkt volgens het beeldbestek en de aannemer wordt daarop
aangesproken. Er zijn controleurs. Hij bespreekt dit verder met Micha.
Er wordt een evaluatie van het hondenpoepbeleid gemaakt. Hierin worden reacties van het
bewonerspanel meegenomen. De raad beslist eind april hierover. Het wijknetwerk kan de
evaluatie bekijken maar dit moet wel voor het eind van de maand. Dit wordt door
groen/grijs/blauw gedaan.
De spandoeken bij de school: hier moet de volgende keer op gelet worden en degene die het
gedaan heeft moet er op aangesproken worden.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 5 februari 2013.

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

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

Wie
Wnw
Gemeente

08-01-13
08-01-13
08-01-13
08-01-13
08-01-13

JOP terugplaatsen
Aanvraag Sikkelweide voor eigen beheer
Verslag wijkschouw
Resultaten inventarisatie pleintjes
Tweede trimstraatje

08-01-13
08-01-13

Financiële bijdrage Bouwgein
Sleutels afvalbakken

08-01-13

Evaluatie hondenpoepbeleid bekijken

Gemeente
Financiële commissie
Gemeente
Gemeente
Marianne/Corrie
Nauta
Financiële commissie
Marianne/Corrie
Nauta
Groen/grijs/blauw

Einddatum
Voorjaar
2013
05-02
05-02
05-02
05-02
05-02
05-02
05-02
22-01

