Nieuwegein, Januari 2015

Uitnodiging wijknetwerkvergadering Batau-Noord
Bij deze wordt u uitgenodigd voor de vergadering van het wijknetwerk Batau-Noord op dinsdagavond 6 januari 2015
om 20.00 uur in de Nieuwe Baten, ingang Dukatenburg 1.
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Afmeldingen;
3. Ingekomen stukken, post en mededelingen.



Er is een verzoek van de voorzitter of de vergaderingen verschoven kunnen worden naar 20.30 uur, dit
i.v.m. z’n cursus die tot 20:00 uur duurt.
Wat komt er in de huizen op de Pallaburg waar vroeger de kinderopvang was? Staat nu leeg en er zijn
opmerkingen in de buurt dat er asielzoekers in komen? (mail Hedy)

4. Nieuws van de Gemeente; (Ed en Stasja)
5. Verslag afgelopen vergadering van 2 december 2014. (per email ontvangen) met dank aan Heleen Buwalda.
Aanvulling voor het verslag van 2-12,
Ik heb het verslag gelezen en zie daarin een fout. Onder punt 4 staat het volgende aangegeven: “Gemeente gaat,
ter bestrijding van zwerfvuil, meer afvalbakken plaatsen”. Dit is niet correct. Ik heb aangegeven dat we bezig
zijn met het opzetten van pilots in het kader van een nieuw afvalbakkenplan. Dit wil niet per se zeggen dat er
meer afvalbakken gaan komen, maar dat we willen gaan uitproberen welke aanpak het beste werkt. Zodra dit ook
daadwerkelijk onderschreven wordt door het college zullen de pilots uitgevoerd worden. Ik weet nog niet of
Batau-Noord een pilotwijk gaat worden. Kun je deze regel aanpassen in het verslag? (Stasja van den Berg-van
Osch)
6. Financiën
7. Verslagen commissies.
-

Groen/grijs/blauw:
kruising Heemraadsweide Middenweide. ( scootmobiel) mail Ellie Hoffland 16 dec 2014

-

PR en Communicatie.
Publicaties op het local connect-scherm in Buurtplein Batau zijn niet kosteloos. Hier hangt een prijskaartje
aan. € 250,- euro eenmalig en € 125,- euro per maand. En voor advertenties € 100,- euro eenmalige
aanmaakkosten en € 150,- euro per maand aan uitzendkosten voor het plaatsen van een bericht.

-

Wijkplatform contact:
Oranjevereniging.
Winkeliersvereniging.

8. Bestuurszaken.
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9. Politie. (Wietse Hamming)
Hoe zijn de feestdagen verlopen!
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 3 februari 2015.
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