Nieuwegein, april 2015

Uitnodiging wijknetwerkvergadering Batau-Noord
Bij deze wordt u uitgenodigd voor de vergadering van het wijknetwerk Batau-Noord op dinsdagavond 12 mei 2015 om
20.00 uur in de Nieuwe Baten, ingang Dukatenburg 1.
Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening en vaststellen agenda.
Afmeldingen; René Hansen
Nieuws van de Gemeente;
Verslag afgelopen vergadering van 7 april.
(per email ontvangen incl. actielijst) met dank aan Olga Hansen.

5. Ingekomen stukken, post en mededelingen.
- brief wijkplatforms afvalbakkenpilots (bespreken bij groen grijs blauw). projectleider Myra Veenhuizen
(brief als bijlage meegezonden)
- verzoek verplaatsen kiosk Reynesteinseweg voor “eigen plek” jongeren.
- inwoners met een WMO indicatie in Batau Noord, uitnodiging versturen. (i.o.m. Els reinking, zie bijlage)
- laatste check voorbereidingen Veilig wonen voor ouderen in Batau Noord, bijeenkomst op 11 juni. Op 4 juni
van 14.30 tot 15.30 checken we of de voorbereidingen voor de avond op 11 juni akkoord zijn. Locatie is
5.14. (zie bijlage van Els)
- Puin in Nedereindse Plas is wel degelijk stortafval - RTV9 (Hedy Verwey)
- Verloop Koningsdag kraam wijknetwerk.
- Vraag aan de gemeente of er behoefte is om de gemeentewerf ook opp zondag open te stellen.
- Deadline volgende Wijkkrant: 5 juni a.s.
6. Financiën
7. Verslagen commissies.
- Groen/grijs/blauw:

De gemeente wil testen of het zwerfafval verminderd kan worden door op een andere manier met
de verdeling en plaatsing van afvalbakken om te gaan. Via deze brief informeren wij u over het
opstarten van drie pilots ter voorbereiding van dit afvalbakkenplan. In de eerst komende
vergadering willen wij graag onze pilots verder toelichten en met u van gedachte wisselen over de
concrete invulling.
-

PR en Communicatie.
Wijkplatform contact:
Oranjevereniging.
Winkeliersvereniging

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 2 juni 2015.
Bezoek ons nu ook via Facebook.
https://www.facebook.com/pages/BatauNoord-onze-wijk/1408392832800661?fref=ts
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