Nieuwegein, september 2014

Uitnodiging wijknetwerkvergadering Batau-Noord
Bij deze wordt u uitgenodigd voor de vergadering van het wijknetwerk Batau-Noord op dinsdagavond 9 september
2014 om 20.00 uur in de Nieuwe Baten, ingang Dukatenburg 1.

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Afmeldingen; Yvonne van Batenburg, Hedy/Martin en Jan van Biezen
3. Ingekomen stukken, post en mededelingen.
a) Er is een uitnodiging voor informeel overleg met wethouder Martijn Stekelburg. (over de rol van de
wijkplatforms en hoe wij daar als college mee om willen gaan) Er mogen twee afgevaardigden naar het
overleg op maandag 6 okt om 19:00 uur in de raadzaal op het stadskantoor. (info via mail ontvangen)
b) Els reinking kan i.v.m andere afspraak alleen in het vooroverleg met gr.gr.bl. zijn van 19:30 tot 20:00 uur.
c) Ed Roelofs kan de vergadering niet bijwonen i.v.m een ander overleg, hij zal een collega sturen naar de
vergadering.
d) Denkt iedereen nog aan de sluitingsdatum voor de wijkkrant deze is 12 september.
4. Verslag afgelopen vergadering van 3 juni 2014. (per email ontvangen) met dank aan Heleen Buwalda.
5. Financiën, verdeling subsidie 2015 en saldo 2014
6. Verslagen commissies.

-

Groen/grijs/blauw:

1

Verkeer remmende verkeermaatregelen Eekhoornweide.

2

Verslag wijkschouw.

3

Hoe staat het met de herinrichting Heemraadsweide bij de scholen T-splitsing Middenweide. (vraag Heleen)

-

PR en Communicatie.

-

Om de bewoners van Batau noord beter te bereiken kunnen we misschien facebook en/of twitter gaan
gebruiken, hoe denken wij hierover.

-

Wijkplatform contact
Oranjevereniging. (Hans Schenk)
Winkeliersvereniging. (Hans Schenk)

1

7. Tijdens de wijkschouw is er gesproken of het wijknetwerk een prijs uit moet reiken voor het mooiste stukje
zelfbeheer. (hoe denken wij hierover en zo ja wie gaat dit uitzetten)
8. Commissies vaststellen!!
9. Voorstel vergaderdata 2015: 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september (wijkschouw), 8
september, 6 oktober, 3 november en 1 dec.

10. Bestuurszaken.

11. Politie.
- Is er nog nieuws !
12. Rondvraag

10. Sluiting.
Wilt u zo vriendelijk zijn u bij verhindering af te melden via wnwbataunoord@live.nl of 030-2010740

De volgende vergadering is op dinsdag 2 oktober 2014.

2

