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Algemeen
In september 2007 is Karin van Dijk als opbouwwerker, aangesteld als voorzitter
van het wijknetwerk Batau-noord. Direct was de omvorming wijknetwerken een
belangrijk item, omdat de verzelfstandiging eind 2008 een feit moet zijn. Ondanks
onduidelijkheid over de te nemen stappen en de uiteindelijke vorm van de wijkplatforms
is er toch een begin gemaakt met het informeren van de leden van het wijknetwerk en het
bespreken van de plannen van de gemeente.
Omvorming/ verzelfstandiging wijknetwerken
Op 9 januari zijn we het jaar begonnen met een bewonersavond om in een kleine
groep de plannen omtrent de omvorming/verzelfstandiging te bespreken. Helaas was de
opkomst erg laag. Voorafgaand aan deze avond is een enquête gehouden onder de leden
van het wijknetwerk, om te inventariseren hoe zij tegen het wijknetwerk, de gemeente, de
andere professionals en de verzelfstandiging aan kijken. Tijdens de bewonersavond zijn
de uitslagen besproken en verder aangevuld.
De vragen die naar voren kwamen zijn in de reguliere vergadering van het
wijknetwerk op 22 januari gesteld aan wethouder Carla Curvers. Uit haar antwoorden
bleek dat de gemeente ook niet duidelijk op het netvlies had wat de verzelfstandiging
wijknetwerken inhoudt en hoe de vorm van het wijkplatform zou moeten zijn.
Op 12 februari was de tweede bewonersavond, op 3 maart de reguliere
wijknetwerkvergadering en op 20 maart de miniconferentie Wijkgericht Samenwerken
die in het NBC werd gehouden. Tijdens alle avonden werd er gesproken over de
verzelfstandiging, maar meer duidelijkheid bracht dit niet. Het gevoel dat de
verzelfstandiging opgelegd is door de gemeente is gebleven. Het verslag van de
miniconferentie is rondgestuurd, maar hier is nauwelijks op gereageerd.
Op 13 mei was er nog een extra bijeenkomst over de verzelfstandiging. Er zijn
veel punten aan de orde gekomen, die tot levendige discussies hebben geleid. De
aanwezigen stonden niet positief tegenover de omvorming, wat de avond een negatieve
klank gaf. Hierdoor werd echter de cohesie van de groep versterkt. Dat was het begin van
de eigen inbreng met betrekking tot de weg naar verzelfstandiging.
In de laatste vergaderingen voor de vakantie is de verzelfstandiging nauwelijks
meer ter sprake geweest. Wel is besloten dat wijknetwerk Batau-noord geen stichting wil
worden. Karin van Dijk heeft alle leden uitgenodigd om afzonderlijk een afspraak met
haar te maken, zodat in een persoonlijk gesprek van gedachten gewisseld kon worden
over de taken binnen een zelfstandig werkend wijknetwerk. Van deze gesprekken is een
samenvatting gemaakt, waarop iedereen kon reageren. De samenvatting vormt de
basisstructuur voor het verzelfstandigde wijknetwerk en de jaarplanning 2009.
Op 7 oktober is ter vergadering gekozen om als verzelfstandigde groep
Wijknetwerk Batau-noord te blijven heten. Op deze datum wordt de vergadering
voorgezeten door de nieuwe voorzitter.
Tijdens de vergadering van 2 december laat de secretaris weten voor langere tijd
niet beschikbaar te kunnen zijn. Er moet een (interim) secretaris gezocht worden.
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Communicatie / Pr
De communicatie met de gemeente in het afgelopen jaar is niet structureel
verlopen. De wijkwethouder kon vaak niet aanwezig zijn bij de vergadering. De
wijkbeheerder was vrijwel altijd afwezig. Hierdoor moesten de punten op het gebied van
beheer altijd via andere kanalen gaan lopen, waardoor dat niet efficiënt was en de punten
niet specifiek in behandeling werden genomen. Vanuit het wijknetwerk kwam dan ook de
klacht dat de communicatie met name met de servicelijn niet goed verliep.
Tijdens de vergadering van 30 juni gaf Ed Roelofs aan dat hij als wijkmanager
steeds informatie moest halen bij verschillende afdelingen van de gemeente. Er zal echter
een systeem komen, waarbij de informatie systematisch bij het wijknetwerk en de
wijkwethouder terecht zal komen.
In de vergadering van 9 september wordt afgesproken dat Corrie van der Wurff
en Mila Flos de contactpersonen zullen zijn waar men punten voor wijkbeheer neer kan
leggen.
In het kader van de verzelfstandiging werden vier extra vergaderingen gepland in
het eerste half jaar van 2008. Tijdens deze vergaderingen is er veel gesproken over de
miscommunicatie met de gemeente en zijn er veel ideeën naar voren gekomen. Deze
kunnen nagelezen worden in de notulen van de betreffende bewonersavonden (zie
schema onderaan voor de data).
Communicatie met andere wijknetwerken/ wijkplatforms vindt plaats via de
klankbordgroep. In de eerste helft van 2008 werd het wijknetwerk Batau-noord
vertegenwoordigd door Jenny Blokzijl. Later is haar taak over genomen door Corrie van
der Wurff en Mila Flos.
De onderlinge communicatie van de wijknetwerkleden vindt voornamelijk
mondeling en via de mail plaats. Ook de wijknetwerkvergaderingen zijn een vaste plek
waar gecommuniceerd wordt.
Naast bovengenoemde mogelijkheden om te communiceren waren er ook nog de
volgende organen voor berichtgeving en voorlichting:
- Er is een specifieke website voor alle wijknetwerken: www.wijknetwerk.info Hier heeft
Batau-noord een eigen pagina, waar de notulen, de leden, de vergaderdata en het laatste
nieuws vanuit het wijknetwerk is te vinden. Hier staat ook een link naar de verderop
genoemde site van www.pen.nl.
- Op de gemeentepagina www.nieuwegein.nl staat onder Wonen en leven nieuws uit en
informatie over Batau-noord.
- Op www.pen.nl, de digitale krant van Nieuwegein heeft Batau-noord een eigen pagina
http://www.pen.nl/load.html?/nieuws/wijk/debatau/. Hier zijn de laatste berichten uit de
wijk te lezen en staat tevens een button die direct doorverbindt met
www.wijknetwerk.info
- De website www.debatau.nl is de site van winkelcentrum De Batau.
- In De Molenkruier en Ons Nieuwegein is incidenteel ook nieuws te vinden over Bataunoord.
Alle genoemde nieuwsorganen kunnen benaderd worden om berichten over het
wijknetwerk en de wijk te publiceren.
Tijdens de vergadering van 22 januari werd gesproken over een budget om de
wijk te promoten. Hierbij kon gedacht worden aan communicatie van het wijknetwerk
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naar de achterban, de bewoners en de wijk. Er werden foto’s van de wijk verzameld om
te gebruiken in een wijkkrant of infobulletin. Hiervan is echter niets meer gekomen.
In de vergadering van 7 oktober wordt aan de hand van een folder van het
wijknetwerk Fokkesteeg gereageerd. Hierbij wordt uitgesproken dat de mogelijkheid
voor Pr maken via de website en via een folder beide gebruikt moeten worden.
Tijdens de vergadering van 2 december wordt gemeld dat de gemeente bezig is
met een nieuw communicatieplan. Er moet nog een besluit worden genomen door het
college. In februari 2009 zal een dag worden georganiseerd voor alle wijknetwerken om
mee te praten over dit plan.
Wijkbudget/ wijkplatformbudget
In 2008 kreeg het wijkbudget een nieuwe naam: wijkplatformbudget. Op de
vergadering van 21 april is de commissie samengesteld die dit budget gaat beheren. Deze
commissie bestaat uit drie personen: Henk, Boer, René Hansen en Marijke van Vliet. Ook
is er een voorstel geweest om duidelijk te krijgen wat de bevoegdheden en de
verantwoordelijkheden van deze commissie zullen zijn.
In mei zijn twee van de drie aanvragen voor het genoemde budget gehonoreerd
door de Commissie Wijkplatformbudget. Dit betrof bijdragen voor buurtbarbecues. Een
vierde aanvraag, voor speeltoestellen in het park, is tijdens de vakantie aangevraagd.
Deze aanvraag is door de commissie goedgekeurd waarna de speeltoestellen door de
gemeente zijn geplaatst. Tijdens de vergadering van 9 september is het wijknetwerk
hierover ingelicht. Dit is overigens niet in de notulen opgenomen. Ook is een aanvraag
voor een jongerenfeest in Feniks in oktober gehonoreerd met een bijdrage.
Op 7 oktober wordt door Cor van Staa gevraagd of het mogelijk is onkosten te
declareren. Hiervoor wordt op 2 december door Eveline van der Mooren, Cor van Staa
en Marijke van Vliet een voorstel ingediend. Dit houdt in dat kosten van papier en
cartridges kunnen worden gedeclareerd tot een maximum van €30,=. Het geld wat dit jaar
over is mag mee naar volgend jaar.
Tijdens de vergadering van 2 december is er gemeld dat er vanuit de
klankbordgroep een schrijven naar de gemeente is gegaan, waarin verzocht wordt om
duidelijkheid omtrent de reserveringen voor speelvoorzieningen. Sinds dit jaar is vanuit
de gemeente besloten dat degene die de speelvoorziening heeft aangeschaft ook geld
reserveert voor het onderhoud.
Op dezelfde vergadering wordt gemeld dat binnenkort voor de viering van het 25jarig bestaan van het Muntplein een aanvraag gedaan zal worden voor een grote
financiële bijdrage.
Wijkschouw/ Groen- Grijs- Blauw
Het hele jaar door kwamen tijdens de vergaderingen opmerkingen over het
bomenbeleidsplan, de bomenkap, de problemen met de bestrating en het gehele
groenonderhoud. Een veelgehoorde klacht was dat er veelal niet zorgvuldig te werk werd
gegaan door de uitvoerenden.
In de vergadering van 22 januari werd gesproken over het plannen van een
wijkschouw bij beter weer.
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In de vergadering van 3 maart werd aangegeven dat de gaten in de
Nedereindseweg op korte termijn gevuld zouden worden. Hier werd gehoor aan gegeven
in het najaar.
In mei zijn de eerste paaltjes bij de stukken groen in zelfbeheer geplaatst in de wijk.
Op 23 juni is de wijkschouw gehouden met bewoners/wijknetwerkleden en
vertegenwoordigers van de gemeente. De route was uitgezet door twee leden van het
wijknetwerk. Doel van de schouw was om de resultaten van een jaar pilot beeldbestek te
bekijken, terwijl de bewoners aan de gemeente konden laten zien wat zij als knelpunten
in hun wijk ervoeren. Hieruit zijn diverse actiepunten naar voren gekomen, die aangepakt
dienen te worden. De wijkschouw is als zeer positief ervaren.
Op de vergadering van 9 september is de lijst met actiepunten, met daaraan
gekoppeld de uiterste datum waarop de acties uitgevoerd dienen te zijn, uitgedeeld aan de
wijknetwerkleden.
Op 8 september is er een rondgang geweest door de wijk met vertegenwoordigers
van diverse geledingen. Het doel van deze rondgang was om inzicht te krijgen in het
beeld dat de bewoners zelf van hun wijk hebben. Adviesbureau Nieuwland Advies uit
Wageningen leidde deze rondgang. Zij hebben opdracht gekregen een plan op te stellen
om het groen-grijs-blauw in Batau-noord in de toekomst zo adequaat mogelijk te kunnen
beheren.
In de vergadering van 2 december komt de melding dat er nog eens 65 bomen
gekapt gaan worden in de wijk omdat deze onveilig of ziek zijn. Op sommige plekken
zullen ter vervanging nieuwe bomen worden geplant.
Eén van de actiepunten vanuit de wijkschouw van 23 juni, namelijk de
fietsoverlast op het Muntplein, wordt tijdens deze zelfde vergadering doorgeschoven naar
2009.
Infrastructuur/ Bouwen
Nedereindseweg
In de vergadering van 22 januari is al gesproken over de gaten in de
Nedereindseweg. Tijden de vergadering van 3 maart werd aangegeven dat de gaten op
korte termijn zouden worden gedicht.
In de vergadering van 21 april werd gezegd dat in de zomervakantie de
Nedereindseweg geasfalteerd zou gaan worden.
In de vergadering van 30 juni werd de planning doorgegeven van de asfaltering.
Vanaf 18 augustus werd gewerkt aan de Batauweg, waarna als laatste de
Nedereindseweg aan de beurt zou zijn. Eind september werd de Nedereindseweg echter
al opgeknapt.
Heemraadsweide
Tijdens de vergadering van 22 januari meldde wijkagent Wietse Hamming dat
een snelheidscontrole op de Heemraadsweide stond ingepland.
Op de vergadering van 3 maart werd gesproken over het meer intensieve gebruik
van de Heemraadsweide door het verkeer.
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In de vergadering van 21 april werd aangegeven dat er overleg is geweest met de
gemeente Utrecht over de sluiproute Nedereindseweg, Heemraadsweide, Batauweg en
Middenweide. De heer Ruitenberg werd uitgenodigd voor de vergadering van 19 mei, om
hier uitleg over te komen geven.
Op 19 mei vertelde de wijkwethouder dat hij met de gemeente Utrecht in gesprek
is geweest over een andere ontsluitingsweg wanneer gebouwd gaat worden in polder
Rijnenburg. De heer Ruitenberg was tijdens deze vergadering niet aanwezig, maar zou
wellicht na de verkeersmetingen alsnog uitgenodigd kunnen worden. Daaraan gekoppeld
werden opmerkingen gemaakt over de opstoppingen rond de basisscholen aan de
Heemraadsweide.
Tijdens de vergadering van 30 juni werd gemeld dat het onderzoek naar het
sluipverkeer is afgerond. Het verkeer zou zijn afgenomen. In oktober zullen de metingen
opnieuw worden uitgevoerd.
Sportzaal Batau
Op 24 juni is een presentatie geweest van de gemeente over de nieuw te bouwen
Sportzaal Batau. Het wijknetwerk is niet vooraf geïnformeerd over deze sportzaal.
Derhalve werd de informatieavond door veel wijknetwerkleden bezocht.
Tijdens de vergadering van 30 juni werd gemeld dat de planning voor de bouw
van de sportzaal niet bekend is, de bouw is echter wel een half jaar uitgesteld. In principe
zou de bouw in 2010 moeten beginnen. Verdere discussie over dit onderwerp vond
plaats, met name over de parkeerproblematiek.
Op de vergadering van 7 oktober wordt de vraag gesteld of er een 3% regeling
geldt op de bouw van de sporthal.
Op de vergadering van 2 december komt naar voren dat 2% besteedt zal worden
aan een kunstwerk en 1% aan de aankleding van het bijbehorende veld met bankjes en
speeltoestellen. Op 16 december is er een tweede informatieavond geweest. Vooralsnog
is de gedachte dat er genoeg parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn.
De Evenaar
Tijdens de vergadering van 30 juni is gesproken over de uitnodiging voor een
informatieavond op 7 juli over de verbouwing van De Evenaar die gepland is in 2010.
Over deze verbouwing is het wijknetwerk te laat geïnformeerd. De gemeente beaamt
deze late berichtgeving aan het wijknetwerk en biedt per brief excuses aan.
Tijdens de vergadering van 9 september werd besloten dat Corrie van der Wurff
en Mila Flos contactpersonen zullen zijn voor communicatie over De Evenaar.
Op 7 oktober was er een half uur voorafgaand op de vergadering van het
wijknetwerk een tweede informatieavond in de Evenaar. De vraag wordt gesteld of er een
3% regeling geldt op de bouw van de Evenaar.
In de vergadering van 2december wordt aangegeven dat er voor de 3% van de
Evenaar nog geen bestemming is gevonden. Corrie van der Wurff en Mila Flos blijven
betrokken bij de mogelijkheid tot besteding van dit bedrag. Dit is in overeenstemming
met de directie van de school.
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De Nieuwe Baten
De bouw van de Nieuwe Baten zou in eerste instantie na de vakantie gaan plaats
vinden. De bouw is uitgesteld.
Op de vergadering van 7 oktober wordt de vraag gesteld of er een 3% regeling
geldt op de bouw van de Nieuwe Baten.
In de vergadering van 2 december wordt gemeld dat op het terrein van de Nieuwe
Baten inmiddels de bomen zijn gerooid. Er is aandacht gevraagd voor de onveilige
situatie die nu is ontstaan.
Rijnenburg
De bebouwing van de polder Rijnenburg is gepland in 2010.
Wethouder Bert Lubbinge heeft dit jaar aangegeven de Nedereindseweg af te willen
sluiten als de gemeente Utrecht niet voor een doeltreffende ontsluiting van de nieuw te
realiseren woonwijk zorgt.
Jongeren/ JOP
In de vergadering van 22 januari werd gemeld dat het niet goed ging met de JOP.
Een kleine opknapactie heeft daarna plaats gevonden. Kosten voor reparatie werden te
hoog en de gemeente stemde niet in met een grote reparatie als de jongeren zelf geen
betrokkenheid toonden.
In de notulen van 21 april werd gemeld dat de JOP weg is gehaald door de
gemeente. Er zou een gesprek gepland worden met de jongeren en afgevaardigden van de
twee betrokken wijknetwerken.
Dit vond uiteindelijk op 22 mei plaats. Hierbij waren wel jongerenwerkers, maar
geen jongeren aanwezig. Het wijknetwerk heeft de gemeente een brief gestuurd, waarin
zij vroeg om de JOP zolang in opslag te houden, zodat deze eventueel nog teruggeplaatst
kan worden. Vanaf de zomervakantie zijn er geen zaken te melden omtrent het JOP.
Op de vergadering van 2 december is nogmaals duidelijk geworden dat het
initiatief nu bij de jongeren ligt. Zij zullen via het jongerenwerk actie moeten
ondernemen. Het wijknetwerk neemt hier nu verder geen initiatieven meer in.
Roma/ Leefregels Muntplein
Tijdens de vergadering van 22 januari werd gemeld dat onrust is ontstaan op het
Muntplein met betrekking tot de Roma. Diverse overleggen hebben plaats gevonden met
afgevaardigden van de Roma, de gemeente, bewoners en winkeliers. Op 22 januari is
ook gezegd dat een vertegenwoordigster van de Roma deel zou willen nemen aan het
wijknetwerk. Aansluitend op deze vergadering vond een gesprek plaats met deze
vertegenwoordigster van de Roma, de wijkmanager, de opbouwwerker, een
wijknetwerklid en een vertegenwoordiger van Forum (Instituut voor Multiculturele
Ontwikkeling).
Op de vergadering van 3 maart heeft de vertegenwoordigster van de Roma zich
voor het eerst aangesloten bij het wijknetwerk. Tevens heeft zij die avond uitleg gegeven
over de geschiedenis van de Roma en de Roma in Nieuwegein.
Er zijn twee avonden georganiseerd (19 mei en 8 juli) waar gesproken is over op
te stellen leefregels voor het Muntplein. De wijknetwerkleden waren niet overtuigd van
het nut van deze avonden, aangezien hierbij geen vertegenwoordigers van de Roma
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aanwezig waren. Een vervolg op deze avond is een workshop van Loesje, welke in het
eerste kwartaal van 2009 plaats zal vinden, waarin de diverse partijen vrij kunnen
associëren op regels en afspraken rond en op het Muntplein.
De afwezigheid van een Roma-vertegenwoordiging tijdens de verdere
vergaderingen houdt de gemoederen bezig. Zowel de opbouwwerker als de wijkmanager
zullen het contact met de vertegenwoordigers van de Roma blijven onderhouden.
Op de vergadering van 2 december wordt besloten de brief van het college aan de
raad over de Roma door te schuiven naar de vergadering van 6 januari 2009.
Hondenbeleid
In 2007 stond het hondenbeleid al op de agenda en zou iemand van de gemeente
uitleg komen geven. Tijdens de vergadering van 3 maart werd aangegeven dat er in april
over gesproken zou gaan worden. In de vergadering van 21 april bleek het hondenbeleid
vanwege de financiën niet in de huidige vorm door te kunnen gaan. Het hondenbeleid is
echter niet geheel van de baan; er komt een afgeslankt beleid.
Tijdens de vergadering van 2 december geeft wethouder Bert Lubbinge een
toelichting op de nieuwe nota Hondenpoepbeleid. Er komt extra geld voor handhaving en
voor het duidelijker markeren van speelvelden.
Hoogspanninglijn/ Gasleiding
Al in 2007 werd het punt hoogspanningslijn/ aardgasleiding ingebracht. Dit
onderwerp kwam diverse malen terug op de actielijsten. Tijdens de vergadering van 21
april werd voorgesteld iemand van de gemeente uit te nodigen om iets te komen vertellen
over de hoogspanningslijn. In de notulen van 19 mei werd vermeld dat er voor een
volgende vergadering een spreker uitgenodigd zou gaan worden over dit onderwerp. Dit
is echter nooit gebeurd. Tijdens de vergadering van 30 juni heeft Ed Roelofs schriftelijke
informatie uitgedeeld aan het wijknetwerk. Vragen over dit onderwerp kunnen aan hem
worden gesteld. In vervolg op de interesse van Marijke van Vliet, werd er voor dit
onderwerp aansluiting gezocht bij het wijknetwerk Galecop.
Diversen
Tijdens de vergadering van 2 december wordt besloten om de actielijst, die
eerder dit jaar is afgevoerd, weer in ere te herstellen.
Op deze vergadering wordt afgesproken dat in januari de excursie naar de
servicelijn zal plaatsvinden.
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Vergaderdata 2008
Voor het gevoel zijn er in 2008 veel vergaderingen geweest. Deze bestonden
echter voor een groot deel uit bewonersavonden, waarbij gesproken is over de
verzelfstandiging, de bouw van de sporthal, de verbouwing van De Evenaar en de
leefregels voor het Muntplein.
Datum (2008)
9 januari
22 januari
12 februari
3 maart
20 maart
31 maart
21 april
13 mei
19 mei
22 mei
23 juni
24 juni
25 juni
30 juni
7 juli
8 juli
8 september
9 september
7 oktober
2 december

Vergadering
Bewonersavond WNW
Reguliere WNW
Bewonersavond WNW
Reguliere WNW
Miniconferentie
Bewonersavond
Regulier WNW
Bewonersavond WNW
Reguliere WNW
Extra vergadering Jongeren
Wijkschouw
Presentatie Gemeente in Feniks
Presentatie Gemeente
Reguliere WNW
Infoavond De Evenaar
2e bijeenkomst Muntplein
Rondgang / wijkschouw
Reguliere WNW
Reguliere WNW
Reguliere WNW

Onderwerp
Verzelfstandiging/ enquête
Verzelfstandiging
Verzelfstandiging
Verzelfstandiging
Visie op visie gemeente
O.a. 1e bijeenkomst Muntplein
JOP
Route wijknetwerk
Sportzaal Batau
Beeldbestek
De Evenaar
Leefregels
Route Nieuwland Advies
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Wijknetwerkleden 2008
Naam
Namens/functie
Karin van Dijk
Bert Lubbinge
Ed Roelofs
Gijs Slagmolen

SWN Opbouwwerker/
voorzitter
Gemeente wijkwethouder
Gemeente wijkmanager
Gemeente wijkbeheerder

Corry Nauta

Gemeente wijkbeheerder

Wietse Hamming
Jenneke Wensink
Jan Wittenberg

Wijkagent
Notulist
Woningcorporatie Mitros

Raymundo
Samson
René Hansen

Woningcorporatie Mitros

Eveline van der
Mooren
Marijke van Vliet

VVE Muntplein

Carol
Brettschneider
Cor van Staa
Marie José
Smulders
Carel van Dijk
Henk Boer
Kees Oomen
Geert Eyck
Corrie van der
Wurff
Mila Flos
Janneke van Bree
Fleurien
Verbrugge
Kostana
Jovanovic
Peter Jorna
Gordana Rodic

Betrokken
bij wnw
sinds
september
2007

september
2008

Bewonerscommissie Batau
noord
VVE Schoffelweide
Bewoner Muntplein
WC De Batau
WC De Batau
PvdA
Nieuwegein Groen
Nieuwegein Groen
Bewoner Muntplein
Bewoner Hermesburg

Per september 2008
afgetreden voorzitter
Per september 2008
vertrokken
Tijdelijk
wijkbeheerder
Per januari 2008
vertrokken

januari 2008

Voorzitter

Penningmeester
Bewoner Achillesburg
www.wijknetwerk.info
Buurtcentrum Feniks

Specifiek

Per september 2008
voorzitter
augustus 2006 Penningmeester per
september 2008

maart 2000
januari 2008

1998

Rechtsherstel Roma/Sinti
Forum
Forum
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Adri Westerop

Bewoner Vosseweide

Daniel Verhoeven
Renee Blom

Bouwgein

Jenny Blokzijl

Per december 2008
vertrokken
Per begin 2008
vertrokken
Per begin 2008
vertrokken
Per eind 2007
vertrokken

Geïnteresseerde
J. van Weert

Met betrekking tot
VVE - bestuur
Betrokken bij muntplein
A. van der
VVE – bewoner
Mooren
Betrokken bij muntplein
Tabel: personen die in 2008 in het wijknetwerk Batau-noord zaten.
De volgende personen bezochten de wijknetwerkvergaderingen incidenteel.
22-01 Carla Curvers
03-03 Natasje Nauta
19-05 Maral Nouri
19-05 Hester Schipper

wethouder
i.v.m. Verzelfstandiging
gemeente
i.v.m. Volksgezondheid
Jongerenwerk SWN i.v.m. jongeren en JOP
Jongerenwerk SWN i.v.m. jongeren en JOP
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