Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord dd. 7 april 2015
Aanwezig: René Hansen (voorzitter), John Camu (secretaris), Carol Brettschneider, Ed Roelofs,
Geert Eyck, Jan van de Biezen, Jos Eras, Johan de Koning, Marianne Sleyffers, Roel Reijenga,
Yvonne van Batenburg, Olga Hansen (verslag), Els Reinking (vanaf 20.45 uur), Johan Gadella (vanaf
21.15 uur) .
Afwezig met bericht: Heleen Buwalda (vervangen door Olga Hansen), Hans Schenk, Hedy Verwey,
Henk Boer, Wietse Hamming (vervangen door Sander Jansen), Stasja van den Berg (vervangen door
Roeli Poll, echter ook afwezig).
Afwezig: Kees Koot (penningmeester, nog gekomen na de vergadering).

1. Opening en vaststellen agenda.
René Hansen opent om 20.00 uur de vergadering. Hij deelt mee dat Sander Jansen, die wijkagent
Wietse Hamming vervangt, eerst het woord krijgt, omdat hij om 20.15 uur weer weg moet.
2. Afmeldingen.
Heleen Buwalda wordt deze vergadering vervangen door Olga Hansen voor de verslaglegging. Stasja
van de Berg is met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Roeli Poll. Deze laatste is echter
weggeroepen voor een andere vergadering en is dus ook afwezig.
9. Politie.
Dit agendapunt wordt naar voren gehaald omdat wijkagent Sander Jansen, die vanavond Wietse
Hamming vervangt, vanavond nog andere verplichtingen heeft. Sander Jansen is wijkagent van
Stadscentrum, Merwestein en Cityplaza. Hij geeft de laatste stand van zaken over Batau-Noord.








Het aantal auto-inbraken is gestegen. Er zijn de laatste maand ook een aantal fietsen gestolen, met
name rond het Muntplein. Verspreid over Batau-Noord waren er vier woninginbraken.
Betreffende de ingezonden brief in de laatste wijkkrant, over de klacht van een bewoner over de
hoge snelheden van het verkeer op de Heemraadsweide en de daarmee gepaard gaande gevaarlijke
situatie voor overstekende schoolgaande kinderen, wordt besloten dit onderwerp door te schuiven
naar de volgende vergadering als Wietse Hamming weer aanwezig zal zijn. Ed Roelofs zegt de
betreffende wijkkrant te hebben doorgestuurd naar de afdeling Verkeer van de gemeente om dit
probleem alvast onder hun aandacht te brengen. Zij zullen er naar kijken. Volgens Ed is het niet
mogelijk overal verkeersdrempels te plaatsen om de doorstroom van het verkeer niet te veel te
stagneren. Het probleem van de hoge snelheden op de Heemraadsweide lijkt ook een gevolg van
het verwijderen van de scherpe verkeersdrempel bij het viaduct onder de A2. Deze is vervangen
door een vlakkere variant. Marianne Sleyffers stelt een zebrapad voor op de plek waar kinderen de
Heemraadsweide oversteken. Ed Roelofs is daar terughoudend in. Sander Jansen zal deze
problematiek vast doorgeven aan Wietse Hamming.
Yvonne geeft aan dat bij haar in de buurt bedrijfsbusjes met hun achterkant tot in de struiken
parkeren, waardoor de struiken beschadigen. De eigenaren zeggen dit te doen om inbraak in hun
wagens (gereedschap) te bemoeilijken. Sander Jansen antwoordt dat de politie hier niet op kan
handhaven.
Marianne merkt op dat bij de kruising bij de Citroëndealer/A.C. Verhoefweg de teller voor de
fietsers het niet goed doet. Dit probleem is al bekend volgens Ed.
Marianne vertelt dat werkverkeer (shovels/tractoren) van het bedrijf van Frank van Rooijen vanaf
de Reijnesteinseweg, waar het bedrijf gevestigd is, binnendoor over het Meikeverpad naar BatauZuid rijden, waarvan het pad en het gras te leiden hebben.
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3. Nieuws van de gemeente.
 Ed meldt de laatste stand van zaken over het een dag eerder bij de Lucasschool aangetroffen
asbest. ’s Maandags zijn door een oplettende buurtbewoner platen bouwafval in de begroeiing bij
de school aangetroffen. Deze bewoner dacht dat het om asbest kon gaan en heeft alarm geslagen.
De gemeente heeft er snel op gereageerd. Personeel, leerlingen en ouders van de scholen en
omwonenden zijn meteen geïnformeerd. De school is dinsdag gesloten en de omgeving afgezet.
Uit spoedmonsters bleek dat het inderdaad om schadelijk asbest ging. Het asbest is z.s.m.
opgeruimd, er is de hele nacht doorgewerkt om de omgeving schoon te maken. De
gezondheidsrisico’s zijn al met al nihil.
 Ed vertelt dat de gemeente in drie wijken een pilot m.b.t. het terugdringen van zwerfafval start.
Batau-Noord is één van de wijken. Op proef wordt een deel van de afvalbakken in de wijk
weggehaald. Gedurende een jaar wordt bekeken welke invloed dit heeft op de hoeveelheid
zwerfafval in de wijk. De bedoeling is onder andere dat een andere beeldvorming ontstaat omtrent
afval, namelijk naar potentiële grondstof. Hij nodigt de mensen van het wijknetwerk uit contact op
te nemen met Myra Veenhuizen van de gemeente om hun expertise omtrent dit onderwerp met
haar te delen.
 René merkt op dat met de storm op de laatste ophaaldag van het plastic veel zakken weggewaaid
zijn van de ophaalplaats en door de wijk verspreid zijn blijven liggen. Hij vraagt om nog eens te
kijken naar de mogelijkheid om haken aan lantaarnpalen te bevestigen, zodat de zakken
opgehangen kunnen worden. De laatste keer dat dit onderwerp in de vergadering is behandeld
vond men de haken te duur. Niet overal bij de ophaalplaatsen staan lantaarnpalen om haken aan te
bevestigen. Marianne merkt op dat in Galecop plekken zijn waar gewoon een paal in de grond is
geslagen waar de lussen van de zakken omheen geschoven worden. Ed zal het meenemen naar de
gemeente waar er over gesproken zal worden.
 Ed deelt mee dat de gemeente druk is met de “Toekomstvisie 2025”. Hij nodigt belangstellenden
uit om mee te denken en te praten. Dit kan o.a. via www.ikbennieuwegein.nl Op 13 april wordt
hierover bij De Tweede Verdieping een bijeenkomst georganiseerd (19.30-21.30 uur). Wie mee
wil denken of interesse heeft is daar van harte welkom.
4. Ingekomen stukken
 John meldt dat de bezetting van de kraam van het wijknetwerk op de kleedjesmarkt op
Koningsdag rond is. Hij laat het rooster rondgaan in de vergadering ter controle. René zorgt dat de
PR-box van het wijknetwerk bij John komt. Er moeten wijkkranten en flyertjes in de kraam
aanwezig zijn. John en Marianne zullen zich over een tekst voor de flyers buigen. Olga biedt aan
met de vormgeving te ondersteunen.
 John heeft extra visitekaartjes van het wijknetwerk besteld.
 De wijkkrant van maart is weer goed ontvangen en zag er goed uit. Roel merkt op dat hij de
scheiding tussen de afzonderlijke berichten soms niet helemaal duidelijk vindt. Olga (als
eindredacteur/vormgever van de wijkkrant) neemt dit mee en kijkt of ze daar in de volgende krant
iets aan kan doen. Het voorstel om een extra pagina aan de krant toe te voegen wordt verworpen in
verband met de extra kosten die dat met zich meebrengt.
 De verkeerssituatie op de Heemraadsweide (hoge snelheden van het verkeer) is hierboven bij het
naar voren geschoven punt 9. Politie, behandeld.
 De haken voor het vastmaken van de zakken plasticafval is onder punt 3. Nieuws van de
gemeente, behandeld.
 De Facebookpagina van het wijknetwerk “Batau Noord-onze wijk” wordt erg goed bezocht.
Meteen vanochtend al was een bericht over het gisteravond gevonden asbest in de Lucasschool
gepost. Geert Eyck legt uit dat als je de pagina liked vanuit je eigen Facebook, je mee kunt
praten/posten.
5. Verslag vorige vergadering dd. 3 maart 2015.
 Pagina 1: Marianne vraagt of de Lister activiteit een succes was en of er nog gebruik is gemaakt
van het door het wijknetwerk gedoneerde geld. Kees Koot kan hier uitsluitsel over geven, maar is
afwezig. Het wordt nagevraagd. Volgens Ed vond de activiteit plaats op een speelveld en was er
een kleine opkomst van kinderen.
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Pagina 2, punt 7: Marianne meldt dat de drainage op de Elandweide/Gemzeweide niet werkt. De
locatie staat dermate blank dat “de eendjes er in zwemmen”. Ed zal het nagaan.
Pagina 3: Afgesproken is dat wijkwethouder Johan Gadella alleen bij de vergaderingen van het
wijknetwerk aanwezig zal zijn wanneer René Hansen hem belt dat zijn aanwezigheid nodig is.
Actielijst: Over de pilot Veilige Scholen is een e-mail rondgestuurd.
Over de Hofweide is nog niets te melden.
Over het achterstallig onderhoud aan de Ziggo kasten wordt gemeld dat ze successievelijk worden
vervangen.
Over het grasperk naast het flatgebouw waar auto’s door rijden meldt Ed dat daar struiken zullen
worden geplant.
Over het ooievaarsnest merkt Marianne op dat de datum van plaatsing beter naar voren kan
worden gehaald, namelijk september/oktober, in verband met het in bezit nemen door de ooievaars
die hier overwinteren.
Over de prullenbakken in eigen beheer verwijst Ed naar het pilotproject over het zwerfafval.
Over het hondenpad achter de geluidswal waarvan het asfalt slecht is en waar takken overhangen
zal Ed nakijken of hier actie op ondernomen gaat worden.

6. Financiën
Aangezien de penningmeester er niet is wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
7. Verslagen commissies.
7.1 Groen-grijs-blauw.
 Het Elzenbosje aan de Ringslangweide is gesnoeid en schoongemaakt en de oorspronkelijke
geulen zijn hersteld.
 De grondstort aan de Reijnesteinse weg is gestopt. Er ligt nog wel een berg tuinafval. Ed vraagt
om, bij herhaling van dit soort activiteiten, de Servicelijn te bellen.
 In verband met de weggewaaide plastic-ophaalzakken afgelopen week merkt Johan de Koning op
dat zijns inziens RMN bepaalt hoe het plastic aangeboden en opgehaald moet worden. Het plastic
dat door de wijk ligt is dan dus hun probleem. Er wordt echter opgemerkt dat bewoners ook een
eigen verantwoording hebben hierin.
 Aan het voetpad achter de Ingelandsweide is nog niets gedaan. Ed zegt dat daar een plan voor is.
 Johan zegt dat er spoorvorming in de bermen langs de fietspaden is ten gevolge van de
strooiwagens. Volgens Ed worden deze sporen herstelt, o.a. door ze op te vullen met grond.
 Marianne zegt dat het plantvak tussen het voetbalveldje bij de Hagedisweide en het Meikeverpad,
dat verwilderd was met o.a. grote braamstruiken, keurig is leeggehaald en dat er nieuwe struikjes
zijn aangeplant. Ze vraagt of er nog een nieuw hek komt, dat de ballen tegenhoudt, zodat ze niet in
de singel terecht komen. Ed zegt dat er geen hek meer komt.
 Marianne complimenteert de gemeente met de mooie nieuwe brug die op deze zelfde locatie is
aangebracht. Ed zegt het prettig te vinden dat hij het ook hoort wanneer dingen goed zijn gegaan.
 Is er al nieuws over het bord dat bij het Elzenbosje geplaatst zal gaan worden? Ed vraagt het na bij
zijn collega Herman Westland. Hij benadrukt dat het Elzenbosje een plek met historische waarde
is. Anders zal het wijknetwerk zich erop beraden om eventueel zo’n bord mogelijk te maken.
 Desgevraagd zegt John dat het initiatief om aan Bouwgein een naambord aan te bieden geen
succes is geworden. Na herhaalde pogingen hierover contact te krijgen met Bouwgein is dit
onderwerp afgesloten.
7.2 PR en Communicatie
 Op 27 april, op Koningsdag, zal het wijknetwerk zich op de kleedjesmarkt met een kraam
presenteren.
 Op 24 april wordt het Geynwijspunt in het Buurtplein geopend door wethouder Stekelenburg. Els
Reinking vertelt dat 379 bewoners van Batau-Noord met een WMO indicatie hiervoor worden
uitgenodigd. Bij de opening worden de mensen van het Geynwijsteam voorgesteld, evenals de
buurtsportcoaches en de voorzitters van de wijknetwerken van Batau-Noord en Zuid. De consulent
van Geynwijs in het Buurtplein is Esther van Breemen. Bij haar kan iedereen, nu al, terecht met
vragen.
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7.3 Wijkplatformcontact
Geen nieuws te melden.
7.4 Oranjevereniging
De organisatie loopt goed. De vereniging kan echter nog steeds vrijwilligers gebruiken. Contact via
www.oranjeverenigingnn.nl
7.5 Winkeliersvereniging.
Bij afwezigheid van Hans Schenk deelt de voorzitter mee dat inmiddels de Brunawinkel is geopend in
het oude pand van de parfumerie van Sebas en dat drogisterij Sebas en de parfumerie nu samen in het
pand van de drogisterij zijn gevestigd. De nieuwe zaken zien er erg mooi uit.
8. Bestuurszaken.
Het bestuur heeft tussentijds vergaderd. Onder andere is besloten dat de bezorgkosten voor de
wijkkrant niet meer door Team Woord op Maat (maker van de krant) worden meegefactureerd, maar
dat in het vervolg het bezorggeld als vrijwilligersbijdrage rechtstreeks aan de bezorgers individueel zal
worden overgemaakt. In de huidige situatie moet BTW over het bezorggeld worden betaald, hetgeen
zonde is als het ook op bovenstaande manier kan. Tevens is besloten om de prijzen van de advertenties
in de wijkkrant te houden zoals ze nu zijn. De advertenties leveren € 2.200,= per jaar op.
(9. Politie. Reeds behandeld tussen punt 2 en 3).
10. Rondvraag
 Yvonne vraagt of het verslag van de laatste wijkschouw op de wijkwebsite staat. Geert zal het
erop zetten.
 Zij vraagt naar de stand van zaken betreffende de nieuwe papiercontainers, qua succes, opbrengst
etc. Ed gaat dit nakijken.
 Kun je de bak op laten halen als je hem niet gebruikt? Aangeraden wordt hiervoor op de website
van RMN te kijken.
 Marianne vraagt hoe het wijknetwerk het plaatsen van het ooievaarsnest in de wijk aan moet gaan
pakken. Zij gaat samen met Kees overleggen hoe, door het informeren en toetsen van bewoners,
draagvlak gecreëerd kan worden voor het initiatief. Ed geeft aan dat de gemeente graag gekend wil
worden in de plaats van het nest. Naar aanleiding van het bericht in de wijkkrant zijn al enkele
positieve reacties over het nest ontvangen.
 Carol vraagt of de prullenbakken die indertijd door het wijknetwerk zijn gesponsord ook
verwijderd gaan worden in het kader van de pilot “Zwerfafval”. Ed zal hierover in overleg gaan
met de partijen.
 Roel vindt Geynwijs wat karig vertegenwoordigd in het Buurtplein.
 Johan Gadella vertelt dat hij enkele bezoeken heeft gebracht in de wijk. Hij is onder andere
geweest op het pleintje bij de Souvereinburg, wat tijdens NL Doet door kinderen en ouders is
schoongemaakt onder leiding van Lister. Hij pleit ervoor om in de toekomst de hangjongeren, die
er nu alleen bij bleven kijken, erbij te betrekken.
Hij is door Hans Schenk rondgeleid in de nieuwe winkels van het Muntplein. De schoenenzaak
gaat nu echt weg. Er wordt gekeken naar de hoortoestellenzaak, die te vaak gesloten is ten
opzichte van de andere winkels. De huur voor het leegstaande oude Brunapand is door de eigenaar
sterk verminderd. Er wordt nog steeds een huurder gezocht. Johan geeft aan dat de plannen voor
betaald parkeren en het verplaatsen van de markt zijn gestrand. De winkeliers hebben behoefte aan
leefbaarheid van het huidige winkelcentrum. Er zou eventueel aan de achterkant iets uitgebreid
kunnen worden in verband met de wensen van Lidl en AH, maar er zullen geen grootschalige
verbouwingen komen. Het bestaande wordt met kleine wijzigingen voortgezet.
 Marianne vraagt naar het grote witte gebouw aan de Batenburg dat al lang leeg staat. Johan
Gadella zegt dat het eventueel gesloopt zou worden, maar dat de situatie nu even blijft zoals hij is.
11. Sluiting.
Om 21.20 uur sluit René de vergadering. Hij hoopt eenieder te zien bij de opening van Geynwijs op 24
april en op de kleedjesmarkt op 27 april.
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Actielijst
Datum
04-02-14
01-04-14
13-05-14

Wat
Info uitbreidingsplannen Muntplein
Overleg gr.gr.bl over diverse punten
Hofweide, wat gaat er verder gebeuren?

Wie
Hans
Ed/Stasja/Roelie
DB/Roelie

03-06-14
03-03-15

Overleg winkeliers/marktmensen
Ooievaarsnest, plan uitwerken

Hans/Johan Gadella
Overleg
01-11-15
Marianne/Kees
(indien mogelijk
eerder)

03-03-15
03-03-15
07-04-15
07-04-15
07-04-15

Prullenbakken in eigen beheer
Slechte staat hondenpad bij geluidswal
Verkeerssituatie Heemraadsweide
Aanbieden plasticafval (ophanghaken)
Tekst flyer voor kraam Koningsdag maken

07-04-15
07-04-15

Slechte Drainage Elandweide/Gemzeweide
Info-bord bij Elzenbosje

07-04-15
07-04-15
07-04-15

Verslag laatste wijkschouw op website
Stavaza papiercontainers
Verwijderen gesponsorde prullenbakken?

Ed
Wietse
Ed
Marianne/John
(evt. i.s.m. Olga)
Ed
Ed vraagt het
Herman Westland
Geert
Ed
Ed overlegt met
partijen

Einddatum
doorlopend
Voortgaand
Vraag om
terugkoppeling

z.s.m.

Notulist: Olga Hansen
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