Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 5 februari 2013
Aanwezig: Carol Brettschneider, Heleen Buwalda, Jan van de Biezen, Johan de Koning, Jos Eras,
Kees Koot, Marianne Schleyffers, René Hansen (voorzitter), Roel Reijenga, Erna Kotkamp (Groen
Links), Johan Gadella (wijkwethouder), Micha Giltay (gemeente), Ed Roelofs (wijkmanager), Wietse
Hamming (wijkagent), Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Hedy Verwey, Evelien Mooren
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
René Hansen meldt dat hij fractievolger van de PvdA geworden is.
Er moet nog een profielschets voor een voorzitter gemaakt worden.
Aan de agenda wordt toegevoegd: overhangend groen en wildgroei bij agendapunt 5a.

2.

Nieuws van de gemeente
Micha Giltay deelt het plan voor groot onderhoud in 2013 uit en geeft een toelichting.
Er is 22 miljoen euro beschikbaar voor heel Nieuwegein.
In Batau-Noord wordt o.a. de wateroverlast in de Symfonietunnel aangepakt, asfaltverharding
voor fiets- en voetpaden. De achterstand in het beheer van vijf binnenpleintjes is ingelopen. De
Gemzeweide en Gazelleweide volgen nog.
Marianne Sleyffers heeft met Corrie Nauta gesproken over het tweede trimstraatje. Dit komt wel
erg dicht bij het andere trimstraatje. Een trimstraatje kost € 60.000. Dit geld kan beter voor
andere speeltoestellen besteed worden.
Het fietspad op de Middenweide heeft een te krappe bocht naar de Heemraadsweide.
De reactie op de evaluatie van het hondenbeleid moet voor 13 februari bij de gemeente zijn.
Groen/grijs/blauw is hiermee bezig. Enkele punten die ze als reactie hebben: het is onzin om de
poep op te ruimen op de plaatsen waar de schapen grazen, er moeten meer bakken komen, er
wordt maar weinig gehoor gegeven aan de opruimplicht.

3.

Verslag vergadering 8 januari 2013
N.a.v. punt 2: de spandoeken met reclame over vuurwerk op het schoolhek: Ed Roelofs meldt dat
dit de volgende keer goed in de gaten zal worden gehouden. Het is meegenomen in de evaluatie.
N.a.v. punt 5a: de schade in de Molenkruier vermelden: de evaluatie moet nog in het college
komen. Er is dit jaar meer aangifte gedaan door beheer over de schade.
Ed zal een overzicht hiervan geven.
De sporthal heeft nu een adres: Heemraadsweide 13.
Actielijst
De JOP is door het slechte weer nog niet geplaatst.
De aanvraag van de Sikkelweide voor eigen beheer wordt volgende vergadering behandeld.
Verslag wijkschouw: het fietspad bij de school staat onder water, er is daar geen riolering.
Het trimstraatje is afgehandeld.
De financiële bijdrage voor Bouwgein is afgehandeld.
De sleutels van de afvalbakken: hier wordt eerst nog verder naar gekeken.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Een mail van Cor van Staa dat er vanaf februari zachter water komt. Er is een nieuw
waterpompstation in gebruik genomen door Vitens.
Mitros gaat aan de slag met het Muntplein. Er is een informatiebijeenkomst geweest maar het
wijknetwerk was daar niet voor uitgenodigd. Ed Roelofs zal de plannen doorsturen. De nieuwe
Baten wordt niet betrokken bij de plannen.
Bouwgein heeft de begroting voor het openingsfeest gestuurd. Het feest kost € 4200 en ze
verwachten veel bezoekers. Het wijknetwerk besluit om € 1000 bij te dragen.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
In de wijkkrant komt een oproep om punten voor de wijkschouw te melden, ook zaken die goed
gaan. Ze willen er een positieve wijkschouw van maken.
Op het pleintje Sikkelweide is het groen gesnoeid, er is een huisje met glijbaan geplaatst en er
komen nog een afvalbak en een bank. Nu moeten de stronken nog gerooid worden, dat moet met
een machientje gebeuren. De gemeente levert zand en tegels maar gaat niet de stronken rooien.
Daar moeten de bewoners zelf voor zorgen. Ze moeten hier een aannemer voor zoeken en dit met
hem bespreken. Groen/grijs/blauw zal dit met de bewoners regelen. Er moet een toezichthouder
van de gemeente bij betrokken worden. Als er een aannemer gevonden is kan die contact met
Micha opnemen.
Er wordt veel overlast ondervonden door overhangend groen van particulieren. Maar dat mag
men niet zomaar gaan snoeien. Micha zal dit bespreken met het management.

5b

PR en communicatie
De kopij voor de wijkkrant moet voor 7 maart binnen zijn.
De vrijmarkt op 30 april gaat niet door op het Muntplein. Dit moet nog bekend gemaakt worden,
anders gaan kinderen er met hun kleedjes zitten. Ed Roelofs zal navraag doen hoe dit bekend
gemaakt gaat worden.

6.

Bestuurszaken
Ed Roelofs: de woningcorporaties dragen bij aan het wijkbudget en willen hierover meer
verantwoording. Hij wil de jaarrekening van het wijknetwerk ontvangen.

7.

Financiën.
Kees Koot: er moet wat meer bekendheid aan gegeven worden dat mensen initiatieven uit de
wijk kunnen aandragen voor het wijkbudget.

8.

Politie
Wietse Hamming: er zijn meer werkstudenten, deze worden ook op het Muntplein ingezet. Er
zijn inbrekers opgepakt, het aantal inbraken is daarna gedaald.

9.

Rondvraag
Jan van de Biezen: op de parkeerplaats Vosseweide staat een camper. Wietse Hamming zegt dat
er meer op aanhangers en dergelijke gehandhaafd gaat worden. Hij gaat hiernaar kijken.
Marianne Sleyffers vraagt naar aanleiding van het actieplan geluid waarom er op de AC
Verhoefweg geen groene golf is.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 5 maart 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
Sleutels afvalbakken

05-02-13

Overzicht schade door vernielingen en plannen
voor het Muntplein
Navragen wie bekendmaakt “geen vrijmarkt op
Muntplein”

Gemeente
Financiële commissie
Gemeente
Gemeente
Marianne/Corrie
Nauta
Ed Roelofs

05-02-13

Ed Roelofs

Einddatum
Voorjaar
2013
05-04
05-03
05-03
05-03
05-03
05-03
05-03

