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Inleiding
In dit verslag zijn de vergaderingen, behandelde onderwerpen en andere relevante zaken met
betrekking tot het Wijknetwerk Batau-noord per onderwerp ingedeeld. Het telt 18 pagina’s
inclusief de voorpagina. Voor meer en specifiekere informatie wordt u verwezen naar de notulen
van de vergaderingen van 2009. Opvraagbaar bij het secretariaat via wnwbataunoord@live.nl of
na te lezen op www.wijknetwerk.info
In het jaar 2009 is er door het wijknetwerk Batau-noord veel werk verzet voor de wijk. Een min
of meer vaste groep, uit vrijwilligers en professionals bestaande, leden bezocht regelmatig de
vergaderingen. Daarnaast waren zij in hun vrije tijd ook nog vaak op verschillende gebieden voor
het wijknetwerk actief.
Als oren en ogen van de wijk staken leden veel tijd in zaken die de leefbaarheid in de wijk
moesten helpen verhogen. Bijvoorbeeld via het verzamelen en oplossen van klachten op het
gebied van Groen-Grijs-Blauw, het samen met de gemeente zoeken naar oplossingen voor de
verkeerssituatie Muntplein en de Roma-problematiek, het nauwlettend volgen van de diverse
bouwprojecten in de wijk zoals De Evenaar, Sportzaal De Batau en de Nieuwe Baten en, niet in
de laatste plaats, de ontwikkelingen rond Rijnenburg en de A-12 zone
Onder de leden van het wijknetwerk vonden wat verschuivingen plaats. Er zijn mensen
toegetreden en vertrokken of hebben zich tijdelijk teruggetrokken. Vanaf januari t/m december
had het wijknetwerk een ad interim secretaris. Deze heeft het secretariaat gestructureerd en de
communicatie geoptimaliseerd, met name door de leden consequent van alle ingekomen
informatie te voorzien, waardoor hun betrokkenheid toe leek te nemen.
Tegen het eind van het jaar werd duidelijk dat de samenhang van het wijknetwerk niet
meer goed functioneerde. Door het herzien en opnieuw vastleggen van de
Werkgroepen/Taakgroepen werd de structuur weer terug gebracht. Tevens bleek er behoefte te
bestaan aan een visie: “Wat willen we nu met het wijknetwerk?”
Wat gedurende het jaar zorgen bleef baren was het feit dat het wijknetwerk uit een
relatief kleine groep mensen bestaat die ook echt actief zijn. Dat houdt in dat te weinig mensen te
veel moeten doen, waardoor zaken blijven liggen of uit beeld verdwijnen. Om het wijknetwerk
daadkrachtig te houden blijven nieuwe leden nodig. Besloten is om in het nieuwe jaar de
schouders onder de PR te zetten, zodat het wijknetwerk meer bekendheid en aantrekkingskracht
krijgt.

Convenant en notitie Wijk op maat
Op 23 maart werden tijdens de Miniconferentie, in samenspraak met vertegenwoordigers van de
wijknetwerken en de gemeente, verkennende gesprekken gevoerd om te proberen tot een nieuw
convenant te komen. Vertegenwoordigers van de wijknetwerken werden uitgenodigd daartoe in
een comité zitting te nemen. De notitie Wijk op Maat werd op 22 april door de Nieuwegeinse
raad behandeld.
Tijdens de wijknetwerkvergadering van 2 juni werd besloten om op 23 juni een extra
vergadering in te lassen om het Convenant en de visie Wijk op maat door te nemen. Er was te
veel papierwerk en tijd mee gemoeid om dat tijdens de reguliere vergadering te doen.
Op 23 juni werd een extra bijeenkomst belegd over dit onderwerp. De opkomst voor
deze vergadering was zeer laag. Op de visie Wijk op Maat was weinig aan te merken. Aan de
hand van het Convenant werden de volgende conclusies vastgelegd:
• Vanuit het wijknetwerk is er vertrouwen richting de Gemeente alsmede de
vertegenwoordigers daarvan. De informatievoorziening naar het wijknetwerk toe zou
soms sneller kunnen.
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•

Het beheer van de financiën blijft zoals het is en er wordt geen rechtsvorm gekozen voor
het wijknetwerk.
• Het convenant moet worden aangepast aan de verzelfstandiging van de
wijknetwerken/wijkplatforms.
• Algehele conclusie: Wijknetwerk Batau-noord is het in grote lijnen eens met eerder
genoemde stukken en ziet het convenant als een structureel handvat om zich in de
toekomst op te kunnen beroepen. Na actualisering van het convenant zal het wijknetwerk
daarmee akkoord gaan. Verder is wijknetwerk Batau-noord redelijk tevreden hoe een en
ander nu loopt.
De reacties van alle wijknetwerken zouden worden verzameld en geëvalueerd.
Tijdens de vergadering van 3 november werd de stand van zaken op papier aan de
aanwezigen verstrekt. Op 14 december werd een evaluatieavond over het Convenant op het
gemeentehuis georganiseerd, waar C. v. Staa het wijknetwerk vertegenwoordigde.

Communicatie / Pr
Algemeen
De communicatie met de gemeente was dit jaar beter dan het jaar ervoor. Klacht bleef echter dat
verwerking van en/of reacties op aangebrachte zaken veel te lang op zich lieten wachten. Er
werden veel beloftes gedaan, maar de daadwerkelijke uitvoering ging veelal traag hetgeen wel
eens tot irritatie bij de leden leidde.
De communicatie met de wijkbeheerder, C. Nauta, verliep juist erg goed. De aanwezigheid en
inbreng van de wijkwethouder en de wijkagent werd door het wijknetwerk op prijs gesteld. Het
was prettig dat er vrijwel altijd vertegenwoordiging van het winkelcentrum was. Jongerenwerkers
en vertegenwoordigers van woningcorporaties waren meestal op afroep aanwezig.
De communicatie met andere wijknetwerken/wijkplatforms vond voornamelijk plaats via de
klankbordgroep. Tot december 2009 werd het wijknetwerk Batau-noord daar vertegenwoordigd
door C. v.d. Wurff waarvan tot maart samen met M. Flos.
De onderlinge communicatie van de wijknetwerkleden vond voornamelijk mondeling, tijdens de
vergaderingen en via e-mail plaats.
Het wijknetwerk kreeg dit jaar een eigen e-mailadres, wnwbataunoord@live.nl, en een eigen
logo.
Berichtgeving media
Naast bovengenoemde mogelijkheden om te communiceren waren er ook nog de volgende
organen voor berichtgeving en voorlichting:
- De specifieke website voor alle wijknetwerken: www.wijknetwerk.info Hier heeft Batau-noord
een eigen pagina, waar de notulen, de leden, de vergaderdata en het nieuws vanuit het
wijknetwerk en de wijk is te vinden. M. v. Vliet houdt deze site voor Batau-noord bij. 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/nieuws/wijk/debatau/ Hier zijn de laatste berichten uit de wijk te lezen, wordt
voor iedere vergadering de agenda gepubliceerd en staan regelmatig nuttige berichten voor de
wijk en haar bewoners. Er is tevens een button opgenomen die direct doorverbindt met
www.wijknetwerk.info
- De website www.debatau.nl is de site van winkelcentrum De Batau.
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- In De Molenkruier en Ons Nieuwegein is incidenteel ook nieuws te vinden over Batau-noord. In
de Molenkruier worden op de Gemeentepagina’s wekelijks de vergaderingen van de
Nieuwegeinse wijknetwerken gemeld.
Alle genoemde nieuwsorganen kunnen benaderd worden om gratis berichten over het
wijknetwerk en de wijk te publiceren.
Website
Vanuit de gemeente kwam het initiatief om nieuwe websites voor de wijknetwerken te
ontwikkelen. Hiertoe werden vertegenwoordigers van de wijknetwerken uitgenodigd deel te
nemen aan brainstorm-bijeenkomsten. De klankbordgroep gaf aan dat zij vindt dat een
gezamenlijk ontwikkelde website voor alle wijkplatforms/wijknetwerken goedkoper zou kunnen
zijn.
In de vergadering van 2 juni gaf M. v. Vliet aan het wijknetwerk te willen
vertegenwoordigen tijdens de avond die de gemeente in juni zou organiseren. Zij wilde echter
niet betrokken zijn bij het opzetten en het bijhouden ervan. De leden werd gevraagd mee te
denken over wat op de nieuwe website moet komen. Er moest ook naar een websitebouwer
gezocht worden. Het wijknetwerk moet de site zelf gaan onderhouden, het is belangrijk dat die
actueel is. R. Hansen stelde een samenwerking met de Digitale Stad Nieuwegein voor
(www.pen.nl).
Op de vergadering van 6 oktober was D. Vogelaar, websitebouwer, aanwezig. Hij zou
contact onderhouden met M. v. Vliet en E. Roelofs over een nieuwe site voor het wijknetwerk.
De gemeente organiseert nog een bijeenkomst over een site “door de gemeente voor de
wijknetwerken”, die in 2010 wordt gehouden. Er moet gekozen worden voor een eigen site of
meegaan met de gemeente.
Thema-avond
Een thema-avond is een gelegenheid om het wijknetwerk onder de aandacht van de wijkbewoners
te brengen. Daartoe dient er een visie te zijn en onderwerpen die voor hen aansprekend zijn.
Duidelijk is dat zo’n avond veel voorbereiding vraagt. De opbouwwerker kan ondersteuning
bieden bij het opzetten.
Tijdens de vergadering van 1 september werd gevraagd na te denken over onderwerpen
voor een thema-avond. Voorbeelden kunnen zijn Rijnenburg, Veiligheid, bouwen in Batau-noord,
verkeersveiligheid Muntplein, hoe houden we de wijk schoon.
Op de vergadering van 3 november werd verder gediscussieerd over de thema-avond.
Men vroeg zich af of de avond informatief of een discussieavond moest worden. De avond zou in
ieder geval leuk en uitnodigend moeten zijn. Er zou budget voor gereserveerd moeten worden. G.
Eyck, C. van Staa en O. Hansen vormden de commissie die zich met de Thema-avond bezig zou
gaan houden. R. Hansen stelde zich beschikbaar om een en ander te presenteren c.q. aan elkaar te
praten.
Gedurende het jaar
Gedurende het jaar 2009 werden op het gebied van PR en communicatie diverse acties
ondernomen. In de media, genoemd onder Berichtgeving media verschenen regelmatig berichten
over deze initiatieven.
Aan het begin van het jaar werd binnen de vergadering voorgesteld nieuwe foto’s van de
wijk te maken om eventueel in een wijkkrant of infobulletin te gebruiken. De foto’s zijn
opgeslagen in het archief bij de secretaris, maar er is verder niets meer mee gedaan.
Op de vergadering van 3 maart werd het idee voor een eigen logo voor het wijknetwerk
gelanceerd, zodat het als zodanig herkenbaar is bij sponsoring en andere uitingen. O. Hansen
maakte het ontwerp, waarna het door een professional is uitgewerkt. Tijdens deze zelfde
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vergadering werd voorgesteld om vanuit het wijknetwerk bloembakken te schenken aan het
Muntplein i.v.m. het 25-jarig bestaan..
Tijdens de miniconferentie van 23 maart kwam het onderwerp communicatiebeleid aan
de orde.
Tijdens de vergadering van 14 april werd gemeld dat de gemeente de bloembakken plus
beplanting wilde schenken. Er zou een vervolg komen op het onderdeel communicatiebeleid
zoals dat tijdens de miniconferentie behandeld was.
Tijdens de vergadering van 2 juni zegde bouwspeeltuin Bouwgein toe er voor te zorgen
dat de financiële bijdrage van het wijknetwerk tijdens hun opening op 6 juni onder de aandacht
zou worden gebracht. Helaas bleek die uiting nihil te zijn. Bouwgein zegde toe in hun komende
nieuwsbrief aandacht aan deze sponsoring te besteden en het nieuwe logo van het wijknetwerk
mee te laten draaien op hun site. Het wijknetwerk besloot een persuiting op te gaan stellen die in
geval van sponsoring gebruikt dient te gaan worden
Tijdens de vergadering van 3 november bedankten de winkeliers van het Muntplein het
wijknetwerk voor hun bijdragen. Zij lieten ook in de Molenkruier de betrokkenheid van het
wijknetwerk bij hun festiviteiten opnemen. Op de Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) werd
ruimschoots aandacht besteedt aan dit onderwerp.
Het feest rond 25 jaar Muntplein zou voor het wijknetwerk een goede gelegenheid zijn geweest
om zichzelf bij de inwoners onder de aandacht te brengen.
Via de pagina Batau-noord op de Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) deed het wijknetwerk een
oproep aan de wijk mee te denken over een geschikte locatie voor de nieuwe zeskantige
boombank die door de gemeente aan de wijk ter beschikking zou worden gesteld.

Wijkbudget
De commissie die het wijkbudget beheerde bestond uit drie personen: H. Boer, R. Hansen en
M.v.Vliet. Zij beoordeelden in overleg of verzoeken om financiële bijdragen en declaraties
gehonoreerd konden worden. De leden konden cartridges, papier e.d. declareren tot een vooraf
afgesproken bedrag.
Verzoeken om bijdragen uit het wijkbudget die uit de wijk kwamen, dienden altijd vergezeld te
gaan van een concreet plan en financiële specificatie. Voor grote bedragen werd de vergadering
om toestemming gevraagd. Verzoeken konden gedurende het gehele jaar worden ingediend.
Voor bijeenkomsten van het wijknetwerk in buurtcentrum Feniks hoefde geen huur betaald te
worden. De na afloop van de vergaderingen gebruikte consumpties dienden wel afgerekend te
worden.
In de loop van het jaar werd regelmatig gevraagd om ideeën voor het besteden van het
wijkbudget. Er was ook nog een bedrag over van verleden jaar. De gemeente zou pas budget voor
2010 verstrekken als wat nu over was goed gepland zou zijn. Men was het er over eens dat het
budget niet aan onnuttige zaken moet worden uitgegeven. Voorgesteld werd alle ideeën voor
besteding op papier te zetten en ze voor te leggen aan de betreffende werkgroep/taakgroep en ook
de wijkbewoners mee te laten denken over wat er nodig is in de wijk.
De winkeliersvereniging van het Muntplein verzocht dit jaar twee maal om een financiële
bijdrage i.v.m. het 25-jarig jubileum van het winkelcentrum. De vergadering heeft beide keren
een bedrag verstrekt.
Bouwgein kreeg een bijdrage voor de opening in juni van de vernieuwde bouwspeeltuin.
Aan bewoners van de Pauwoogweide werd een bedrag gesponsord voor het houden van een
straatfeest.
Aan de initiatiefneemster van het zomeravond-volleybal in het wijkpark verstrekte het
wijknetwerk een bijdrage voor de gemaakte kosten.
Een verzoek om een bijdrage aan de Stichting Leergeld werd afgewezen. In de eerdere
vergadering van de Klankbordgroep was al bezwaar gemaakt tegen de omvang van het bedrag.
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De gevraagde bijdrage voor de afsluiting van de landelijke opschoondag op het
Muntplein werd niet gehonoreerd.
De Roma gemeenschap wilde op 8 april een Romadag organiseren in Feniks en vroeg
hiervoor een bijdrage uit het wijkbudget. Er werd echter geen concreet plan en programma
ingediend, zodat het verzoek niet gehonoreerd kon worden.
Tijdens zowel de oktober- als de november vergadering zou een afvaardiging van de
Roma-jongeren aanwezig zijn i.v.m. een aanvraag voor een financiële bijdrage voor aanpassingen
aan de voetbalkooi aan de Batenburg. Zij zijn niet gekomen en er is geen bijdrage verstrekt.

Groen-Grijs-Blauw en wijkschouw
Algemeen
Ook tijdens het jaar 2009 bleef er veel kritiek komen op het groenbeleid van de gemeente en met
name de onzorgvuldige uitvoering door de onderaannemers.
De inbreng van C. Nauta, dit jaar wijkbeheerder voor o.a. Batau-noord, werd juist erg positief
gewaardeerd. De bij haar aangebrachte zaken betreffende groen-grijs-blauw werden efficiënt,
duidelijk en snel afgehandeld
Tijdens de eerste vergadering van het jaar informeerde R. Pol, hoofd afd. Beheer van de
gemeente, de vergadering over de wijkjaarplannen/onderhoudsplannen voor Batau-noord.
In juni werd de jaarlijks wijkschouw georganiseerd, waarover verderop in dit Jaarverslag
meer informatie is te lezen. Een gedetailleerd verslag van de Wijkschouw 2009 is opvraagbaar bij
het secretariaat van het wijknetwerk.
Tijdens genoemde wijkschouw werd een voorstel gedaan tot een graffitiproject door
jongeren op de vernieuwde fietsbrug aan de Dukatenburg. Het jongerenwerk bleek positief
tegenover dit initiatief te staan. Het gaat om een toekomstig project.
Nieuw dit jaar was de opzet door de gemeente van een Bomenbeleidsplan. De hulp van
vertegenwoordigers van de wijknetwerken werd ingeroepen om in de nabije toekomst tot het
opstellen van een Bomenlijst te komen.
Ook nieuw dit jaar was dat er hekken werden geplaatst rond het scholencomplex
Heemraadsweide om deze locatie als hangplek te ontmoedigen en minder vandalismegevoelig te
maken.
Positief gebaar was de schenking uit het budget van de wijkwethouder van twee houten
boombanken. Eén zou sowieso in het wijkpark worden geplaatst en voor de ander kon in overleg
met de bewoners een andere aansprekende plek in de wijk worden gezocht
De naamgeving van het fiets-/wandelpad langs de A2 liep het gehele jaar als een rode
draad door de vergaderingen heen. Genoemd pad is in geval van calamiteiten voor hulpverleners
moeilijk te vinden. De vergadering bleef gedurende het jaar hameren op actie daaromtrent. In
december was er nog steeds geen beslissing over een naam genomen.
Specifiekere informatie omtrent de afzonderlijke meldingen, acties etc. op het gebied van
Groen-Grijs-Blauw is terug te vinden in de notulen/verslagen van de wijknetwerkvergaderingen
en de wijkschouw. Deze documenten zijn opvraagbaar bij het secretariaat van het wijknetwerk
via het e-mailadres wnwbataunoord@live.nl of na te lezen op www.wijknetwerk.info
Speelvoorzieningenbeleid
Met name in de tweede helft van het jaar kwamen er steeds meer kritische geluiden uit de
Nieuwegeinse wijken omtrent het door de gemeente gevoerde beleid op het gebied van de
speelvoorzieningen. Ook in Batau-noord speelde dit onderwerp.
Tijdens de vergadering van 1 september werd een ingekomen schrijven van bewoners
van de Hagedisweide behandeld, waarin zij informeerden of het wijknetwerk een rol kon spelen
bij het verkrijgen van speeltoestellen op hun plein. Hun buurt was namelijk erg verjongd.
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Met name C. v. Staa meende dat de politiek het gevoerde beleid zou moeten heroverwegen
wanneer aantoonbaar meer jonge gezinnen op een locatie waren komen wonen. De
opbouwwerker adviseerde om hierover contact met de klankbordgroep te zoeken en bewoners
signalen af te laten geven. Met de verzamelde signalen zou men vanuit het wijknetwerk goed
onderbouwd naar de politiek kunnen stappen.
Tijdens de vergadering van 1 december besloten C. v. Staa en H. Schenk zich met dit
onderwerp bezig te gaan houden. Zij stelden voor de politiek te benaderen om het beleid inzake
de speeltoestellen aan te passen.
Batau-noord zou hiertoe kunnen gaan samenwerken met wijknetwerk Batau-zuid, dat ook al actie
op dit onderwerp had ondernomen.
Wijkschouw
Doel van de wijkschouw was om te bekijken hoe, een jaar na de fietsschouw 2008, de stand van
zaken met betrekking tot het Groen-Grijs-Blauw in de wijk was.
Als datum was 17 juni geprikt en er namen zestien mensen per fiets deel. De route was uitgezet
door C. v.d. Wurff en M. Flos. Deel namen vertegenwoordigers van het wijknetwerk, afd. beheer
gemeente, Mitros, IVN en CDA en de opbouwwerker, wijkmanager en enkele wijkbewoners. Er
werd bij veel locaties stil gestaan en er werden positieve en negatieve punten onder de aandacht
gebracht. De aandachtspunten die deze schouw opleverde en de daarop te nemen acties zullen
vanuit de gemeente worden teruggekoppeld naar het wijknetwerk.
Van deze wijkschouw is een gedetailleerd verslag gemaakt dat bij het secretariaat van het
wijknetwerk opvraagbaar is.
Tijdens de vergadering van 6 oktober werd geïnformeerd naar de terugkoppeling naar
het wijknetwerk van de bevindingen van de wijkschouw.
Tijdens de vergadering van 3 november deelde E. Roelofs mee dat de aandachtspunten
van de wijkschouw successievelijk zouden worden uitgevoerd.
Betreffende het opknappen van het binnenterrein van de Apolloburg wilde de gemeente eerst met
de partners Mitros, bewonerscommissie en wijknetwerk tot overeenstemming komen.
Bomenbeleidsplan/Bomenlijst
Op de vergadering van 1 september werd een ingekomen stuk van de afdeling Beheer
van de gemeente behandeld waarin zij afgevaardigden uit het wijknetwerk vroeg mee te denken
over een op te stellen bomenlijst van bijzondere bomen en houtopstanden. M. v. Vliet, O. Hansen,
D. Onink en C. v.d. Wurff meldden zich aan. G. Eyck zou als bewoner aanwezig zijn en voor de
PvdA. De eerste avond werd eind oktober georganiseerd.
Tijdens de vergadering van 3 november deden de deelnemers verslag van hun
ervaringen. Er werd voorlichting gegeven over waardevolle, te behouden bomen en
groenopstanden a.d.h.v. vastgestelde criteria. Plattegronden werden verstrekt en de aanwezigen is
verzocht bomen in hun wijk op deze kaarten te gaan registreren. De ingevulde plattegronden
moesten op 23 november weer terug naar het gemeentehuis
Tijdens de vergadering van 1 december kwam de mededeling dat het bomenbeleidsplan
was teruggegeven aan de gemeente. Er was te veel onduidelijkheid over de bedoeling en de
uitvoering van wat er van de wijknetwerkleden werd verwacht. In de Klankbordgroep werd door
alle wijknetwerken/wijkplatforms besloten tot genoemde stap. Vanuit de gemeente zou e.e.a.
opnieuw doorgecommuniceerd worden en komt er een nieuwe uitnodiging.

Infrastructuur/ Bouwen
A12-zone en uitbreiding A2
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De overheidsplannen m.b.t. de A12-zone en uitbreiding A2 waren gedurende het gehele jaar een
belangrijk issue voor het wijknetwerk. Met name de A12-zone, al dan niet in combinatie met
Rijnenburg, stond sterk in de belangstelling bij de leden. Het wijknetwerk was dan ook bij iedere
voorlichtingsavond vertegenwoordigd.
Al in de vergadering van 6 januari werd over deze verkeersplannen gesproken. De
wijkwethouder lichtte toe dat het om alternatieve plannen ging om het drukker wordende verkeer
op deze wegen beter te regelen. Een inspraakprocedure zou nog volgen.
Op 16 juni organiseerde Galecop een open wijkoverleg m.b.t. de luchtkwaliteit in de
A12-zone, waarvoor Batau-noord werd uitgenodigd.
In de vergadering van 7 juli deed M. v. Vliet verslag van deze avond. De luchtkwaliteit
aan de buitenste rand van Galecop bleek zeer slecht te zijn. Er bestonden plannen om de
geluidswal langs de A2 door te trekken en extra bomen te planten.
Het CDA bleek voornemens een eigen avond, “Effecten A12-zone” te organiseren.
Op 8 september werd een avond over de Verkeerssituatie in het gebied georganiseerd.
Wijkoverleg Galecop startte in het najaar een burgerinitiatief A12-zone/Rijnenburg. C. v. Dijk
bezocht de bijbehorende presentatie. Het ging om een dermate complexe materie dat hij
adviseerde Galecop uit te nodigen voor een presentatie aan het wijknetwerk Batau-noord. Deze
werd ingepland voor begin 2010.
Tramovergang Batau-noord/Zuilenstein
Begin 2009 was binnen het wijknetwerk reeds bekend dat er problemen waren met de signalering
bij deze tramovergang en werd bij de gemeente aan de bel getrokken. De gemeente zegde toe het
probleem in het eerste kwartaal van dit jaar te verhelpen. In maart bleek dat het om een complex
installatieprobleem ging en dat de aannemer niet aan zijn verplichtingen kon voldoen.
Uiteindelijk werd het probleem eind september met het installeren van een nieuwe
geluidsinstallatie opgelost.
Hoogspanninglijn/Gasleiding
Al in 2007 werd het punt hoogspanningslijn/ aardgasleiding ingebracht. Tijdens het jaar 2009 is
dit onderwerp niet vaak ter tafel gekomen. M. v. Vliet bleef dit onderwerp in de gaten houden.
Sportzaal Batau
Met betrekking tot de bouw van de Sportzaal Batau werden er in 2008 al voorlichtingsavonden
georganiseerd. De grootste zorgen maakten omwonenden zich over de parkeergelegenheid.
Tijdens de vergadering van 6 januari bleek dat het aantal parkeerplaatsen bij de sporthal
nog niet geregeld was.
Op 3 februari werd medegedeeld dat er geen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen
zou komen. Er wordt eerst gekeken of het huidige aantal voldoet.
Tijdens de vergadering van 3 maart deelde E. Roelofs mee dat de kunstcommissie het
wijknetwerk een adviserende rol wil geven bij het kiezen van het kunstwerk bij de sportzaal in
het kader van de 2% regeling. C. v.d. Wurff en M. Flos zouden zich hier mee bezig gaan houden.
Tijdens de wijkschouw van 17 juni bestond onduidelijkheid over de voetbalkooi. Het
was niet bekend of deze tijdelijk weg moest i.v.m. de bouwwerkzaamheden of dat hij gedurende
die periode kon blijven staan. De kleine JOP was reeds verwijderd.
Eind september werden, tijdens de werkzaamheden om een bouwweg aan te leggen,
asbestdelen aangetroffen in de afgegraven grond. Dit leverde vertraging voor de bouw op.
Tijdens de terugkoppeling van de wijkschouw in de vergadering van 3 november bleek
de voetbalkooi toch in het gedrang te komen. Het grondwerk van de Sportzaal was inmiddels
begonnen.
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Tijdens de vergadering van 1 december werd er op gewezen dat op de Batauweg
waarschuwingsborden moesten komen i.v.m. het aan- en uitrijdende werkverkeer. Tevens
parkeerde het werkverkeer op het gras en half op de weg bij de Heemraadsweide.
De Evenaar
Reeds in 2008 zijn er voorlichtingsavonden over de verbouwing van De Evenaar geweest. De
twee vestigingen van De Evenaar zouden samen verder gaan als een zogenaamde brede school in
het gebouw aan de Dassenweide. Dat diende daartoe grondig verbouwd te worden met o.a. een
extra verdieping.
Omdat De Evenaar geen gemeentelijke school is, geldt geen 1% regeling (gewoonte) voor het
project.
Eind april werden acht noodgebouwen geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden ontstonden
gevaarlijke situaties omdat vergeten was waarschuwingsborden te plaatsen.
Begin mei verhuisde de school naar de noodgebouwen.
Op 26 augustus werd de eerste paal geslagen.
De Nieuwe Baten
In januari liep nog een procedure omtrent de bouwvergunning, omdat er bezwaar was
aangetekend tegen de bouw van het project. Eind maart wees de rechtbank het bezwaar af.. Door
de recessie werd de start van de bouw echter steeds vooruit geschoven. In de loop van het jaar
bleek dat de eerste werkzaamheden vóór 1 januari 2010 van start moesten gaan omdat het project
anders een subsidie in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw zou mislopen.
Het terrein was inmiddels zwaar overwoekerd met planten en aspirant boompjes en een doorn in
het oog van omwonenden.
Begin september werd gemeld dat de bouw zeker voor 1 januari 2010 van start zou gaan en dat
reeds een infoavond voor aspirant kopers was georganiseerd.
In november kreeg het terrein, mede op aangeven van het wijknetwerk, een maaibeurt.
Op 29 december werden de eerste palen geslagen..
Rijnenburg
In 2009 werden meerdere voorlichtingsbijeenkomsten over het project Rijnenburg georganiseerd.
Vertegenwoordigers van het wijknetwerk bezochten consequent deze bijeenkomsten en deelden
hun bevindingen met de achterban.
Op 13 januari organiseerde de gemeente Utrecht het Atelier Rijnenburg.
Tijdens de vergadering van 3 februari werd verslag gedaan van deze avond. Er zijn in
Rijnenburg zevenduizend woningen gepland, maar er komen weinig voorzieningen. De
ontsluiting van de nieuwe wijk vormt het grootste probleem.
Tijdens de vergadering van 14 april bleken er plannen te bestaan de Nedereindseweg
autoluw te maken of af te sluiten. Het autoverkeer zou dan meer via de weides geleidt worden. De
Nedereindseplas zou een roeiplas moeten worden.
Tijdens de vergadering van 2 juni schoof een wijkbewoner aan die zich ernstig zorgen
maakte over de ontsluiting van Rijnenburg. Hij voorzag dat de Rijnesteinseweg flink drukker zou
gaan worden en de luchtkwaliteit zou verslechteren. Hij wilde d.m.v. een handtekeningenactie de
ontsluiting via de Rijnesteinseweg tegen gaan en zou dit ook bij de politiek aanhangig willen
maken.
Op de vergadering van 7 juli kwam het geplande openbaar vervoer in Rijnenburg aan de
orde. De wijkwethouder deelde mee dat de sneltram niet doorgetrokken zal worden. Er komt
ander openbaar vervoer dat, afhankelijk van het gebruik, in frequentie zal toenemen.
Tijdens de vergadering van 6 oktober informeerde wijkwethouder Lubbinge de
vergadering over de ontsluitingsplannen van Rijnenburg. Er lag een plan om Rijnenburg niet te
ontsluiten via de Galecopperlaan, maar zo ver mogelijk naar het noorden via een aansluiting op
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de A12. Tussen de Nedereindseplas en de A2 zou een aftakking moeten komen, die bij de oprit
Nieuwegein/IJsselstein aansluit op de A2.
In het najaar startten bewoners van het Nieuwegeinse deel van de Nedereindseweg, ook met het
oog op de komende ontsluiting van Rijnenburg, het burgerinitiatief “Verkeer Nedereindseweg”.
Zij wilden, onder meer door een beweegbare blokkade in de spitsuren, het sluipverkeer
aanpakken dat de Heemraadsweide steeds drukker maakt.
Op 14 oktober verzorgde de gemeente Utrecht een informatieavond over Rijnenburg in
De Lantaern in Nieuwegein. R. Blom bezocht deze avond en deed in de vergadering van 3
november verslag. Eén van de leden stelde voor een commissie te vormen die zich in Rijnenburg
verdiept en verslag doet. De informatiestroom kwam nu van alle kanten en het zou beter zijn als
de gemeente met duidelijk omlijnde info zou komen.
De opbouwwerker bezocht een presentatie van wijkoverleg Galecop over de A-12 zone,
de ontsluiting van Rijnenburg, de structuurvisie, de luchtkwaliteit etc. Wijkplatform Galecop
heeft aangegeven in deze samen te willen gaan werken met Batau-noord. De vergadering stond
positief tegenover dit initiatief en wilde dan ook wel met Blokhoeve erbij, rond de tafel. Er zou
op deze manier veel informatie gehaald kunnen worden.

Jongeren
De jongerenwerkers N. Joustra en T. Boers waren dit jaar af en toe bij vergaderingen aanwezig.
Betreffende de stand van zaken op het gebied van het jongerenwerk in Batau-noord bleken er wel
veel activiteiten te worden georganiseerd maar de respons vanuit de jeugd was vrijwel nihil. Naar
aanleiding van de vernielingen in de Kruidentuin vroeg zij de bewoners alert te zijn en haar, als
jongeren zich daar verdacht gedroegen, in te seinen. Zelf ging ze daar ook regelmatig kijken.

Muntplein, verkeer en veiligheid
De verkeerssituatie rond het Muntplein was dit jaar een steeds terugkerend onderwerp in de
vergaderingen. Parkeerproblemen, overlast door de markt, fietsproblematiek en de onveilige
situatie rond het bevoorraden van de winkels waren de speerpunten. Met name C. v. Dijk van het
wijknetwerk heeft zich sterk gemaakt om tot een oplossing van de problematiek te komen en
heeft, naast de grote hoeveelheid tijd die hij in het onderwerp heeft gestoken, praktische
oplossingen aangedragen.
Al aan het begin van het jaar werd duidelijk dat het oorspronkelijke plan voor de aanpak van de
fietsproblematiek te duur was en dat er een nieuwe opzet gemaakt moest worden. De onveilige
situatie rondom het bevoorraden van de winkels werd al direct onderkend.
Tijdens de vergadering van 3 maart deed C. v. Dijk verslag van zijn rondgang over het
Muntplein met W. Creton van de gemeente. Zij keken hoe de situatie verbeterd en veiliger
gemaakt kon worden. M. v. Vliet, H. Schenk en G. Eyck participeerden ook in deze problematiek.
Tijdens de vergadering van 14 april deden M. v. Vliet en C. v. Dijk verslag van een
volgende rondgang over het Muntplein. Zij keken met name naar het fietsen en brommeren over
het centrale plein, graffiti en duivenoverlast. De bevindingen op het gebied van verkeer werden
op papier gezet en naar de gemeente gestuurd. Er vond een gesprek plaats tussen C. v. Dijk en de
gemeente over de verkeerssituatie waarin v. Dijk de knelpunten aangaf en suggesties deed voor
oplossingen. Met name de onveilige situatie bij het laden en lossen op de Batauweg was een
speerpunt.
Tijdens de vergadering van 2 juni bracht hij verslag uit en meldde dat e.e.a. in de
Verkeerscommissie behandeld zou worden. Bovendien moest de aanpak van de situatie financieel
inzichtelijk gemaakt worden. Plan en kostenraming zouden uiterlijk in september met hem
doorgesproken worden.
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Op de vergadering van 1 december werd duidelijk dat de verbetering van de
verkeerssituatie Muntplein € 40.000 zou moeten gaan kosten. De afspraken over het laden en
lossen op de Batauweg werden nog steeds niet goed nagekomen. De marktmeester speelde daar
een belangrijke rol in.

Roma en leefregels Muntplein
De Roma-problematiek drukte, evenals in 2008, in 2009 toch wel een stempel op vele
vergaderingen. Trachtte men in het begin van het jaar de zaak nog positief te benaderen, in de
loop van het jaar nam het geloof in deze zaak steeds meer af. Dit kwam voornamelijk omdat er
vanuit de Roma-gemeenschap weinig respons kwam op de initiatieven van het wijknetwerk,
afspraken waren moeilijk te maken en/of werden niet nagekomen.
Al tijdens de eerste vergadering van het jaar, op 6 januari, kwam het onderwerp ter tafel.
In deze vergadering lichtte de wijkwethouder de brief van het college aan de raad, betreffende de
aanpak van de Roma-problematiek, toe. Deze brief was doorgeschoven uit de vergadering van 2
december 2008.
Vooral de opbouwwerker bleef tijdens het jaar haar schouders onder de kwestie zetten.
Zij had diverse gesprekken met Roma-vertegenwoordigers. Deze lieten echter weten alleen bij het
wijknetwerk aanwezig te willen zijn als het over de Roma zou gaan. Zij vonden dat er in het
wijknetwerk te negatief over hen gesproken werd.
Op 24 maart werd een workshop Loesje georganiseerd met vertegenwoordigingen van
wijknetwerk, winkeliers en de Roma-gemeenschap. De bedoeling van deze avond was om de
partijen vrij te laten associëren op regels en afspraken rond en op het Muntplein. Met het
gezamenlijk maken van aansprekende leuzen wilde men proberen de sfeer positief te
beïnvloeden. De leuzen zouden daartoe later op het Muntplein aangebracht worden.
Op 9 april vond het Roma-integratiedebat plaats georganiseerd door G. Rodic van Forum
en K. Jovanovic van Rechtsherstel Roma/Sinti. Naast vijf leden van het wijknetwerk waren ook
andere vertegenwoordigingen aanwezig. Men concludeerde dat de eerste stap nu gemaakt was en
dat met name naar de kleine successen gekeken moest worden.
Op 17 april vond een bijeenkomst plaats tussen wijknetwerk en Roma. De Roma zouden
n.a.v. deze avond contact opnemen met het wijknetwerk. Dit is niet gebeurd. In vervolg op deze
avond zou overleg in een kleinere groep plaats vinden, waarvoor vier leden, de wijkwethouder en
de wijkmanager belangstelling hadden. In dat verband diende R. Hansen een voorstel in om in
informele sfeer met een kleine delegatie van wijknetwerk en Roma met regelmaat over dagelijkse
zaken te gaan praten om zo een dialoog gaande te gehouden. Dit voorstel werd in de vergadering
goed ontvangen en door de opbouwwerker overgebracht naar de contactpersoon van de Roma.
Later bleek dat er door haar en haar achterban niet op gereageerd was.
Tijdens de vergadering van 7 juli werd gemeld dat contactpersoon G. Rodic niet meer bij
Forum werkte, haar vervanger werd P. Jorna.. De opbouwwerker deed vanaf dat moment
meerdere pogingen om in contact te komen met de contactpersoon voor de Nieuwegeinse Roma
gemeenschap K. Jovanovic hetgeen steeds op niets uit liep.
Op de vergadering van 1 september refereerde de voorzitter aan hetgeen er het
voorgaande anderhalf jaar door het wijknetwerk aan werk was verzet inzake dit onderwerp. Hij
vroeg de vergadering of je deze inspanningen nog wel moest blijven doen. De opbouwwerker en
de wijkwethouder spraken de hoop uit dat de partijen zouden willen blijven proberen in gesprek
te blijven, maar dan op een andere manier. Zij refereerden aan de kleine groep leden die zich
beschikbaar had gesteld om in informele sfeer met de Roma in gesprek te gaan. Afgesproken
werd dat het voortaan op de agenda opgenomen zou worden als deze groep iets daaromtrent te
melden had. In het najaar lieten de Roma via project Wisselgeld weten wel behoefte te hebben
aan contact met het wijknetwerk op de voorgestelde informele manier. Dit initiatief is echter niet
van de grond gekomen.
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Tijdens zowel de oktober- als de november vergadering zou een afvaardiging van de
Roma-jongeren aanwezig zijn i.v.m. een aanvraag voor een financiële bijdrage voor aanpassingen
aan de voetbalkooi aan de Batenburg. Zij zijn niet gekomen.

Hondenbeleid
Het hondenbeleid was dit jaar, evenals in 2008, onduidelijk en tegenstrijdig.
Tijdens de eerste vergadering van het jaar, 6 januari, werd medegedeeld dat het beleid
nog op bepaalde punten aangepast moest worden en in maart afgerond zou zijn. Maar halverwege
het jaar bleek de gemeente nog steeds bezig te zijn met de uitwerking van het project.
Op 6 oktober werd medegedeeld dat de gemeenteraad in november zou beslissen of ze
met het hondenbeleid door zou gaan.

Zaken van de Politie
In de vergadering van 6 januari meldde de wijkagent dat de meldingen over jeugdoverlast en
auto-inbraken waren gedaald. Het aantal woninginbraken was gestegen.
In het voorjaar nam het aantal woning inbraken in de wijk weer af. Het aantal auto inbraken nam
juist verontrustend toe. Tweehonderd meldingen in zes weken.
In september kon gemeld worden dat de zomer rustig was verlopen in Batau-noord. Er waren
slechts negen auto inbraken.
Tijdens de vergadering van 1 december werd de medewerking van de burgers gevraagd
aan de campagne “Heterdaadkracht”. Inwoners werd verzocht sneller 112 te bellen in acute
situaties waardoor de pakkans door de politie toe zou nemen. Rond deze tijd vonden er veel
woning- en auto inbraken plaats.

Diversen
In de vergadering van 6 januari:
 werd afgesproken dat de excursie naar de Servicelijn geregeld zou worden.
 werd afgesproken dat een datum geprikt zou worden voor de Loesje bijeenkomst
 werd medegedeeld dat in het voorjaar het Convenant geëvalueerd zou worden en dat de
gemeente in maart een symposium/miniconferentie zou organiseren.
In de vergadering van 3 februari:
 werden de leden geïnformeerd over een nieuwe gemeentelijke service, het digitaal
ontvangen van de openbare bekendmakingen waar bewoners zich voor kunnen
aanmelden.
 werd gemeld dat tijdens de werkbijeenkomst “Perspectievennota”, onderdeel van de
Structuurvisie, het wijknetwerk vertegenwoordigd zou worden door R. Hansen en C. v.d.
Wurff.
In de vergadering van 14 april:
 kwam de nieuwe beheerder van Feniks R. Missler zich voorstellen.
 meldden O. Hansen, C. Brettschneider en C. v.d. Wurff dat zij namens het wijknetwerk
deel wilden nemen aan de, door het SWN georganiseerde, cursus website bouwen. M. v.
Vliet zou deze cursus later dat jaar volgen.
 werd vastgelegd dat de excursie naar de Servicelijn op 29 mei 2009 plaats zou vinden.
 werd gemeld dat de officiële opening van Bouwgein op 6 juni 2009 zou zijn.
 werd gemeld dat er katten doodgeschoten waren in de wijk.
In de vergadering van 2 juni:
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werden Leden van het wijknetwerk uitgenodigd voor een conferentie over
“Wijkservicecentra in Nieuwegein”. C. Brettschneider bezocht deze conferentie, die over
toekomstige breed opgezette wijkservicecentra ging waar meerdere voorzieningen op het
gebied van zorg en dienstverlening worden ondergebracht.
werd gemeld dat de excursie naar de Servicelijn positief was.
gaf de voorzitter van de bewonerscommissie Apolloburg aan zich aan te willen sluiten
bij het wijknetwerk
kwam R. Boer van Stadstoezicht (voorheen de Stadswacht) uitleg geven over de
vernieuwde opzet van de Stadswacht.
Meldde Y.K. Lam dat Mitros een bewonersonderzoek in Batau-noord had gehouden met
als onderwerp: “Hoe is het om te wonen in Batau-noord?” Inwoners werden daartoe
benaderd om mee te denken in een bewonerspanel over het functioneren van de wijk. In
de 2e helft van 2009 zou een wijkanalyse/wijkvisie/wijkontwikkelplanning opgezet
worden. Aan de hand daarvan bekeek Mitros hoe e.e.a. projectmatig aangepakt kon
worden. In oktober werd een stakeholders-conferentie georganiseerd waarvoor alle
betrokken partijen uitgenodigd werden. (zie voor uitkomst Stakeholdersconferentie hieronder
bij vergadering 3 november).

In de vergadering van 1 september:
 werd aandacht gevraagd voor de overlast van vuurwerk rond de jaarwisseling.
 werd gemeld dat deze maand de werkgroep Oud en Nieuw ging starten. De leden werd
gevraagd hotspots (plaatsen waar vuurwerkoverlast plaats vindt) in hun directe
omgeving, bij E. Roelofs te melden, zodat geanticipeerd en actie ondernomen zou kunnen
worden.
 werd de vraag gesteld: “Wat willen we nu met het wijknetwerk”.
In de vergadering van 6 oktober:
 gaf R. Heilema van de gemeente, i.v.m. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
afvalinzameling, een toelichting op het gescheiden inzamelen van huisvuil en m.n. op de
plasticinzameling.
In de vergadering van 3 november:
 werd kort verslag gedaan van de Stakeholdersvergadering en de Wijkanalyse van Mitros.
Van het wijknetwerk Batau-noord bezochten vier vertegenwoordigers deze conferentie.
Er komt een verslag, dat Y.K.Lam zal toelichten als het er is.

Vergaderingen 2009
Algemeen
Naast de tien reguliere vergaderingen werden in 2009 twee extra vergaderingen ingelast. Op 24
maart vond de Bijeenkomst Leefregels Muntplein plaats en op 23 juni de bijeenkomst CovenantWijk op Maat. Dit laatste onderwerp behoefde nader overleg. Opbouwwerker L. Huygen
ondersteunde deze bijeenkomst.
Op 17 juni werd een wijkschouw per fiets gereden om, een jaar na de fietsschouw van 2008, de
stand van zaken met betrekking tot het Groen-Grijs-Blauw in de wijk te bekijken.
Tussentijds zijn nog overleggen e.d. georganiseerd waar groepjes leden het wijknetwerk
vertegenwoordigden. Kleine delegaties bezochten conferenties, voorlichtingsbijeenkomsten,
cursussen, workshops e.d. Meestentijds als afvaardiging van het wijknetwerk , soms op
persoonlijke titel. Daarnaast zijn er diverse korte overlegmomenten geweest met een kleine
delegatie
Vergaderruimte
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Tijdens de vergadering van 3 februari kwam R. Hamers, beheerder buurthuisactiviteiten, de
vergadering informeren over de veranderingen bij de buurthuizen. Activiteiten zullen alleen nog
door vrijwilligers opgezet en begeleidt worden. Hier ziet Hamers een rol voor de wijkbewoners,
waar het wijknetwerk een bijdrage aan zou kunnen leveren. De volgende vergadering zou
geïnventariseerd worden wat de wijknetwerkleden verwachten van een buurtcentrum.
Tijdens de vergadering van 7 juli werd voorgesteld om over andere vergaderruimte na te
denken. Feniks was, doordat men afhankelijk is van vrijwilligers, niet zo flexibel en de ruimtes
werden als benauwd ervaren m.n.als de groep groter was. Het alternatief was Bouwgein. Echter
Feniks rekent geen zaalhuur, alleen de gebruikte consumpties. Bij Bouwgein diende wel zaalhuur
betaald te worden, er kon echter een gunstige offerte worden gemaakt. De locatie Bouwgein is
nieuw en ruim en het wijknetwerk kon, door daar te vergaderen, haar betrokkenheid bij de
vernieuwde bouwspeeltuin tonen.
In de septembervergadering werd besloten een keer op proef te vergaderen bij
Bouwgein. Dat werd de vergadering van 3 november en de locatie werd als prettig ervaren.
Tijdens de vergadering van 1 december beslisten de aanwezigen toch in Feniks te
blijven, maar in de zomer één keer naar Bouwgein te gaan. Het verschil in prijs gaf de doorslag
en men vond dat dit geld beter besteed kon worden. De voorzitter stelde voor de
vergaderfrequentie het komend jaar te verminderen. Als de Werkgroepen/Taakgroepen goed
functioneren hoeft er minder vergaderd te worden. In januari 2010 zou daar verder over
gesproken worden.
Overzicht van de vergaderingen/bijeenkomsten in 2009 met de onderwerpen zoals ze gepland
waren voor dat jaar.
Datum
Vergadering
Onderwerp
6 januari
Reguliere WNW vergadering
Wijkjaarplan/onderhoudsplan. Brief Roma.
Hondenbeleid.
Muntplein: fietsproblematiek,
verantwoordelijkheid winkeliersvereniging.
Goedkeuring jaarverslag.
3 februari
Reguliere WNW vergadering
Verkeer, parkeer en veiligheid: uitnodigen Dhr.
Ruitenberg mbt verkeer Nedereindseweg/
Heemraadsweide. Openbaar vervoer.
3 maart
Reguliere WNW vergadering
Communicatie en Pr. Foto’s van de wijk.
Evaluatie van bijeenkomst gemeente
communicatieplan (doorschuiven)
24 maart
* Extra bijenkomst
Bijeenkomst Leefregels Muntplein/Loesje
14 april
Reguliere WNW vergadering
Verkeer, parkeer en veiligheid. Infrastructuur/
Bouwen – De Evenaar en De nieuwe Baten.
23 april
* Bijeenkomst Batau-noord en
Wat verwachten de bewoners van het
Batau-zuid
buurtcentrum
2 juni
Reguliere WNW vergadering
Groen/ Grijs/ Blauw – wijkschouw.
17 juni
* Wijkschouw per fiets
Stand van zaken één jaar na fietsschouw van
2008
23 juni
* Extra vergadering
Convenant-Wijk op maat
7 juli
Reguliere WNW vergadering
1 september
Reguliere WNW vergadering
Jongeren/ JOP – uitnodigen jongerenwerk
SWN.
6 oktober
Reguliere WNW vergadering
Muntplein – Verkeer, parkeer en veiligheid –
Bouw en infrastructuur.
3 november
Reguliere WNW vergadering
Wijkplatformbudget.
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1 december

Reguliere WNW vergadering

Infrastructuur/ Bouwen – Sportzaal Batau en
Rijnenburg.

- Op 23 maart werd de Miniconferentie, in samenspraak met delegaties van de
wijknetwerken en de gemeente, gehouden om te proberen tot een nieuw convenant te komen.

Werkgroepen/Taakgroepen
Eind 2008 heeft opbouwwerker Karin van Dijk bij de leden geïnventariseerd waar hun
interesses lagen in het zelfstandig werkend wijknetwerk en waar zij zich voor in zouden willen
zetten. Dat resulteerde in een overzicht Werkgroepen/Taakgroepen.
In het vierde kwartaal 2009 is deze lijst weer onder de loep genomen omdat het idee
bestond dat er langs elkaar heen gewerkt werd. De leden hebben de lijst doorgenomen en
aangegeven bij welke Werkgroep/Taakgroep zij ondergebracht of verwijderd wilden worden. Het
wijknetwerk wil m.b.v. het vernieuwde overzicht Werkgroepen/Taakgroepen weer meer
gestructureerd gaan functioneren.

Werkgroep
Voorzitter
Secretaris
Notulist
Wijkplatformbudget

Taakgroep

Financiën

Klankbordgroep

Koppeling tussen
wijknetwerk en
klankbordgroep
Bouw- en infrastructuur De Nieuwe Baten
Rijnenburg
Muntplein
Sporthal Batau
De Evenaar
Aardgasleiding/
hoogspanningslijn
Verkeer, parkeer en
veiligheid
Groen – Grijs – Blauw

Jongeren

Muntplein
Openbaar vervoer
Leefregels /Loesje
Wijkschouw
Bomenbeleid/Bomenlijst
Hondenbeleid

JOP

Wie
• René
(plaatsvervangend vz Cor)
• Heleen
• Jenneke
• Henk
• René
• Roel
• Carel
• Mila
• Roel (evt. a.i.)
• Carel
• Carol
• Hans
• Henk
• Marijke
• Mila
• René
• Carel
• Hans
• Marijke
• Carol
• Marijke(bomenbel.,geen
hondenbel.)
• Mila
• Olga (bomenbeleid)
• Carel
• Cor
• Marijke
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Thema-avond
Ondersteunend

Website bijhouden
Stukken lezen
Jaarverslag/Jaarplanning
Verslagen e.d.
Stukken schrijven/ Pr

•
•
•

Cor
Geert
Marijke (wijknetwerk.info)

• Olga [AD/ Pen.nl
(www.bataunoord.nl)]

Wijknetwerkleden 2009
Het secretariaat is per januari 2009 tijdelijk van de vorige secretaris E. v. d. Mooren
overgenomen door O. Hansen. Zij heeft tevens van juni t/m november genotuleerd en het verslag
van de vergaderingen gemaakt in verband met ziekte van de vaste notuliste J. Wensink, die vanaf
de decembervergadering weer aanwezig was. Tijdens het jaar bleef gezocht worden naar een
vaste secretaris. In december meldde zich H. Buwalda voor deze functie.
M. Flos heeft zich vanaf de maartvergadering (tijdelijk) teruggetrokken i.v.m. ziekte van haar
man.
De andere mutaties zijn in het onderstaande schema terug te vinden.
Naam

Namens/functie

R. Hansen

Voorzitter
Lid wijkbudgetcie
Secretaris (ad interim)
Notuliste juni t/m nov.
Jaarplan/Jaarverslag
Verslag wijkschouw
www.pen.nl / AD
PR en communicatie
Penningmeester
Lid wijkbudgetcie.
Bewoner Achillesburg
www.wijknetwerk.info

O. Hansen

M. v. Vliet

J. Wensink
K. v. Dijk

Notuliste
Opbouwwerker SWN

B. Lubbinge
E. Roelofs
C. Nauta

Gemeente wijkwethouder
Gemeente wijkmanager
Gemeente wijkbeheerder

W. Hamming
R. Samson
Y.K. Lam

Wijkagent
Woningcorporatie Mitros
Woningcorporatie Mitros
Beleidsmedewerkster
portefeuillebeheer
Woningcorporatie Portaal
gebiedsadviseur
VVE Muntplein
Buurtcentrum Feniks,

Y. v. Delden
E. v.d. Mooren
C. Brettschneider

Betrokken bij
wnw sinds
2007
2007

Specifiek
Per september 2008
voorzitter
Per januari 2009 secretaris
Stopt per 1 februari 2010
als secretaris

aug. 2006

Penningmeester per
september 2008
Stopt als penningmeester
en lid wijkbudgetcie per 1
januari 2010

sept. 2007

Stopt per 1 januari 2010 bij
Batau-noord door andere
functie bij SWN

september
2008
januari 2008
april 2009

Per maart 2009 vertrokken

november
2009

Aanwezig indien nodig
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C. v. Staa
M. J. Smulders

bewoners Nedereindseweg
Bewonerscie Batau noord
VVE Schoffelweide

C. v. Dijk

Bewoner Muntplein

H. Boer

januari 2008

D. Onink

Wc De Batau
Lid wijkbudgetcie
Wc De Batau
Wc De Batau
PvdA en bewoner
Nieuwegein Groen
Klankbordgroep
Nieuwegein Groen
Klankbordgroep
Bewoner

R. Blom

CDA en bewoner

maart 2009

R. Reijenga

Bewonerscie Apolloburg

N. Joustra
T. Boers

Jongerenwerk SWN
Jongerenwerk SWN

G. Rodic

Forum

P. Jorna

Forum

Geïnteresseerde
K. Oomen
K. Jovanovic

Met betrekking tot
Wc De Batau
Rechtsherstel Roma/Sinti

A. Boer
H. Schenk
G. Eyck
C. v.d. Wurff
M. Flos

maart 2000

1998
Juli 2009

april 2009
september
2009

Vervangend voorzitter
Per november 2009
vertrokken
Klankbordgroep m.i.v.
1 januari 2010

Per december 2009
vertrokken
v.a. maart 2009 afwezig
Per december 2009
vertrokken
Was al eerder bij wnw
betrokken voor Bouwgein.
Wijkbudgetcie per
1 januari 2010
Klankbordgroep per
1 januari 2010
Aanwezig indien nodig
Aanwezig indien nodig
Vertrokken bij Forum sinds
juni 2009
Nam taken G. Rodic over
bij Forum

Wil alleen nog info
ontvangen
F. Koopman
Kruidentuin/bewoner
december
Toezending agenda en
2009
notulen
De Veldrakker
Scholencomplex
najaar 2009
Toezending agenda en
(J. v. Woezik dir.)
Heemraadsweide
notulen
Tabel: personen die in 2009 het wijknetwerk Batau-noord regelmatig bezochten.
De volgende personen bezochten de wijknetwerkvergaderingen incidenteel:
06-01 R. Poll
03-02 R. Hamers
14-04 R. Missler
H. Zuurhout
02-06 J. Fontijn
23-06 L. Huygen
01-09 W. Alings
V. v. Bree

Beheer gemeente
SWN
Feniks
Overkoep.vv winkel.
Bewoner
SWN Opbouwwerk
Bewoner
Bewoner

i.v.m. Onderhoud v.d. wijk
i.v.m. Buurthuizen
i.v.m. Nieuwe beheerder
i.v.m. Duivenoverlast Muntplein
i.v.m. Ontsluiting Rijnenburg
i.v.m. Convenant-Wijk op maat
i.v.m. Muntplein
i.v.m. Muntplein
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J. v. Wijk
06-10 R. Heilema
D. Vogelaar
01-12 H. Buwalda
F. Koopman
L. Derworth

Bewoner
Gemeente
Bewoner
Bewoner
Bewoner
Gemeente

i.v.m. Ingelandsweide
i.v.m. Plasticinzameling
i.v.m. Website wnw
i.v.m. functie als secretaris
i.v.m. Kruidentuin
i.v.m. Stage gemeente
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