Nieuwegein, December 2014

Uitnodiging wijknetwerkvergadering Batau-Noord
Bij deze wordt u uitgenodigd voor de vergadering van het wijknetwerk Batau-Noord op dinsdagavond 2 december 2014 om 20.00
uur in de Nieuwe Baten, ingang Dukatenburg 1.

De Sint is weer in Nederland aangekomen,
Om al onze dromen te laten uitkomen.
Er wordt de laatste tijd veel lekkers gegeten,
De Sint is het buurtnetwerk niet vergeten.
Daarom geeft hij John mee een letter van banket,
Want jullie maken het wonen in de wijk een pret.
Dat jullie met veel plezier doen,
Bezorgde John de letter in zijn schoen.
Agenda
1.

Opening en vaststellen agenda.

2.

Afmeldingen;

3.

Ingekomen stukken, post en mededelingen.








Bouwspeeltuin, afspraak is verplaats naar december.
De kerstboom wordt tussen 5 en 8 december geplaatst naast het Buurtplein. (Wie wil helpen de boom met lampjes
te versieren.)
Mail gestuurd aan Wethouder Johan Gadella over afwezigheid. (geen reactie)
Dierenweides blijven!!! Net besloten in de raad
wijziging bestemmingsplan t.a.v. de Hofweide.(bijlage mail 17-11)
Informatie omtrent een maatregel in de Dassenweide, waarbij eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. (mail 25-11 Ed
Roelofs)
Bloemen piramides, schoon gemaakt en voorzien van nieuwe aarde. (mail 26-11) Het zijn er 3 waarvan één
geadopteerd is door een buurtbewoner.

4.

Nieuws van de Gemeente;
Stasja van den Berg-Osch en Ed Roelofs.

5.

Verslag afgelopen vergadering van 4 november 2014. (per email ontvangen) met dank aan Heleen Buwalda.
Aanvulling voor het verslag van 4-11,
Ik heb wel een kleine aanvulling, de informatie over de Brede Toegang is wel beschikbaar.
www.nieuwegein.nl/metelkaarvoorelkaar.
Er verschijnt dan een blok tekst net daaronder staat een tabel met 3 kolommen. In de middelste kolom staat Brede Toegang
als je hierop klikt dan komen verschillende presentaties tevoorschijn op het scherm.
Els Reinking,

6.

Financiën
Informatie over het wijkplatformbudget en de financiële verantwoording. (mail 13-11)
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7.

Verslagen commissies.
-

Groen/grijs/blauw:
het vervangen van oude beplanting voor nieuw in de omgeving Zichtweide, Hooiersweide en Salamanderweide. (mail
26-11)

-

PR en Communicatie.
Face-book, content aanleveren.

-

Wijkplatform contact:
Oranjevereniging. ceremonie voor het veiligheidsvignet van het Muntplein (Hans Schenk)
Winkeliersvereniging. (Hans Schenk)

8.

Bestuurszaken.

9.

Politie. (Wietse Hamming)

10. Rondvraag
11. 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 6 januari 2015.

Ik wens iedereen prettige feestdagen en een prachtig 2015.
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