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Inleiding.
In dit jaarverslag vindt u een beknopte weergave van de zaken die in 2010 aan de orde zijn
geweest in het Wijknetwerk Batau-noord.
Indien u zich in de details wilt verdiepen kunt u deze vinden in de vergaderverslagen die in te
zien zijn via www.nieuwegeinsewijken.nl -> Batau-noord -> vergaderverslagen.
U bent ook welkom op onze vergaderingen, die gehouden worden op de eerste dinsdag van de
even maanden. Tijd: 20.00 uur. Plaats: buurtcentrum Feniks, Nedereindseweg 401.
In het jaar 2010 is er door het wijknetwerk Batau-noord opnieuw veel werk verzet voor de wijk.
Een min of meer vaste groep leden, bestaande uit vrijwilligers en professionals, 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 Waterlelie en de Nieuwe Baten en, niet
in de laatste plaats, de ontwikkelingen rond Rijnenburg en de A-2 zone.
Onder de leden van het wijknetwerk vonden wat verschuivingen plaats. Er zijn gelukkig wat
mensen toegetreden. Vanaf januari was er een nieuwe secretaris die zoveel als mogelijk in de
voetsporen van de voorgangster is getreden.
Na de gemeenteraadsverkiezingen kreeg Batau-noord een nieuwe wijkwethouder toegewezen:
Mr. W. Kolff. Ondanks zijn drukke werkzaamheden als nieuwkomer binnen de gemeente toonde
hij al duidelijk belangstelling voor wat er binnen ons wijknetwerk speelt.
Nog steeds zorgelijk is het feit dat binnen het wijknetwerk maar een kleine groep werkelijk actief
kan zijn, omdat velen de combinatie van vrijwilligerswerk met de dagelijkse werkzaamheden als
te belastend ervaren. Zo heeft onder andere de voorzitter al in een vroeg stadium aangekondigd
per 1/1/2011 zijn functie te willen neerleggen.
Het plan tot actieve werving van meer leden is nog niet geheel uit de verf gekomen. De gemeente
heeft tezamen met de wijknetwerken een nieuwe website opgesteld en daar is voor de PR
functionaris veel werk in gaan zitten. En het maandelijks onderhoud zal ook veel tijd blijven
vergen.

Convenant en notitie Wijk op maat.
Het Convenant wat sinds 2009 in voorbereiding was, kon tenslotte in november 2010 door de
diverse voorzitters van de wijknetwerken worden ondertekend. De belangrijkste punten:
• Vanuit het wijknetwerk is er vertrouwen richting de Gemeente alsmede de
vertegenwoordigers daarvan. De informatievoorziening aan het wijknetwerk zou soms
sneller kunnen.
• 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.
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Communicatie / Pr.
Algemeen.
De communicatie met de gemeente verliep dit jaar aardig goed; verwerking van en/of reacties op
aangebrachte zaken laten nog wel (te) lang op zich wachten, evenals de uitvoering van
toezeggingen. Dit leidt wel eens tot irritatie bij de leden.
De communicatie met de wijkbeheerder, mw. C. Nauta, verliep goed maar helaas was zij enige
tijd wegens ziekte afwezig. De wijkmanager heeft lopende zaken overgenomen. Ook 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 of vertegenwoordigers van woningcorporaties waren eventueel op afroep
aanwezig.
De communicatie met andere wijknetwerken/wijkplatforms vond voornamelijk plaats via de
klankbordgroep.
Een eerste contact met wijknetwerk Batau-zuid heeft nog niet tot enthousiasme om te gaan
samenwerken geleid.
De onderlinge communicatie van de wijknetwerk-leden vond voornamelijk plaats via e-mail en
tijdens de vergaderingen.
Het initiatief dat vorig jaar genomen was om door middel van borden, met het logo van het
wijknetwerk, de binnenkomst in de wijk aan te geven is inmiddels gerealiseerd.
Berichtgeving media.
In het najaar is de nieuwe website www.nieuwegeinsewijken.nl in werking gekomen. Het was
jammer dat de oude site wat abrupt 'uit de lucht' ging, maar de nieuwe site ziet er zeer
aantrekkelijk uit en biedt vele mogelijkheden om informatie op te zetten.
In de huis-aan-huisbladen '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. Als er voldoende plaats is worden er
ook berichten opgenomen.
Thema-avond.
Een thema-avond is een gelegenheid om het wijknetwerk onder de aandacht van de wijkbewoners
te brengen. Veiligheid in de wijk leek ons een aansprekend onderwerp. G. Eyck, C. van Staa en
W. Hamming 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.
Voor de avond die op 15 september werd gehouden mocht gebruik gemaakt worden van de
Prinses Christinaschool. De werkgroep had de beschikking over een paar filmpjes met veiligheid
als onderwerp en hoe wijkbewoners daaraan kunnen bijdragen. Na afloop was er een levendige
discussie met de twee politiemensen over voorbeelden van gevoelens van onveiligheid. Enkele
buurtbewoners gingen zelfs onderling in overleg over hoe problemen zouden kunnen worden
aangepakt. Het onderwerp is nog lang niet uitgeput, dus in 2011 kan een ander element worden
besproken.
Vóór het begin van de schoolvakantie werd in de wijk huis aan huis een flyer verspreid om de
bewoners te wijzen op een aantal simpele zaken om een huis er niet verlaten te laten uitzien en
om insluiping/inbraak moeilijker te maken.
De collega-wijknetwerken vonden het een inspirerende actie.
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Gedurende het jaar.
De zeskante bank, een van de twee die het wijknetwerk van de gemeente cadeau had gekregen,
leek een prachtige plaats te kunnen krijgen rond de grote plataan midden op het pleintje van de
Vuurvliegweide, waar in het najaar juist een betonnen bank door de gemeente was weggehaald.
Helaas.... de mannen die de bank zouden plaatsten moesten constateren dat er zoveel wortels
waren dat plaatsing niet zonder grote schade aan de boom zou kunnen geschieden. Om de bank
toch een plek te geven werd gekozen voor de kleine heuvel in het veld ten zuiden van de Evenaar.
Er werd zelfs een boompje in gezet.
Deze oplossing leidde tot protesten van bewoners van de Hermelijnweide, nadat een groepje
jongeren daar 's avonds overlast had bezorgd. Men vond ook dat men inkijk in de slaapkamers
kreeg.
Om uit de impasse te komen heeft de gemeente een enquête gehouden onder de bewoners van de
Hermelijnweide en van de Herteweide, waarbij een meerderheid van de invullers geen bezwaar
had tegen de plaats van de bank. Overigens werd er op gewezen dat men bij overlast van, in dit
geval luidruchtige jongeren, de politie kan bellen.
De Vuurvliegweide ontbeert inmiddels nog steeds een nieuwe bank.

Wijkbudget.
De commissie die het wijkbudget beheerde bestond uit drie heren: H. Boer, R. Hansen en
R. Rijenga. Zij beoordeelden of verzoeken om financiële bijdragen en declaraties gehonoreerd
konden worden. De werkgroepleden konden cartridges, papier e.d. declareren tot een vooraf
afgesproken bedrag.
Aangezien het budget 2009 nog niet geheel besteed was werd besloten het positieve saldo te
doneren aan Bouwgein; hun nieuwe behuizing ging door brandstichting geheel verloren.
Verzoeken om bijdragen uit het wijkbudget, die uit de wijk kwamen, dienden altijd vergezeld te
gaan van een concreet plan en een financiële specificatie. Voor grote bedragen werd de
vergadering om toestemming gevraagd. Dit jaar werden gelden aangevraagd voor straatfeesten,
herinrichting van een speelplaatsje en herinrichting van een gemeentelijke groenstrook in
zelfbeheer. Verzoeken konden gedurende het gehele jaar worden ingediend.
Het wijknetwerk gebruikte zelf ook gelden voor de aanmaak van de logo-wijkborden, de flyers
voor de vakantie beveiliging van de woning en de posters voor het 'Loesje/Snoesje' project. Ten
behoeve van PR activiteiten werden een aantal vlaggen met het logo aangeschaft.
Financieel verslag
Aangezien het wijknetwerk niet gekozen heeft voor een vorm van rechtspersoon is besloten om
de post van penningmeester toe te delen aan een drietal vaste leden en om het budget dat door de
gemeente ter beschikking van het wijknetwerk wordt gesteld onder te brengen bij de SWN. De
SWN zorgt dus voor de boekhouding.
Aan de hand van het jaaroverzicht zijn voor de leesbaarheid een aantal posten samengevoegd tot
onderstaande totaalposten:
beloning notuliste
€ 500,gift Bouwgein
€ 2.500,vergaderkosten Feniks
€ 199,20
onkosten leden
€ 620,58
representatie
€ 173,27
jongerenactiviteiten
€ 500,buurtactiviteiten
€ 983,21
vlaggen en borden
€ 924,18
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wereldwinkel
Nieuwegein Awards

€
€

535,62
180,- +

totaal uitgaven

€ 7.116,06

beginbalans
uitgaven

€ 20.103,79
€ 7.116,06 -

eindsaldo 2010

€ 12.987,73

Groen-Grijs-Blauw en wijkschouw.
(groenvoorziening, verharding, water.)

Algemeen.
Het groenonderhoud blijft een lastige zaak in Batau-noord.
Herhaaldelijk wordt geconstateerd dat er bij onderhoudswerkzaamheden zulk zwaar materiaal
wordt gebruikt dat omliggende grasbermen kapot gereden worden. Ook snoeiwerkzaamheden aan
heesters worden bij voorkeur uitgevoerd met een kettingzaag, zodat er na gedane zaken een triest
plantsoenstrookje achter blijft. De gemeente zegt contracten met de aannemers te hebben dat
dezen de oude situatie moeten herstellen, maar daar is in de praktijk niet veel van te zien.
Op verschillende plaatsten ontstaan er daardoor modderpoelen na een flinke bui. Ook daar waar
de gemeente drainage heeft aangelegd is de bodem niet bestand tegen het werkmateriaal.
Maaisel wordt meestal wel bijeengehaald, maar als het daarna niet wordt verwijderd, zoals langs
de geluidswal, halen spelende kinderen het weer uiteen of ontstaat een rottende massa.
Wel probeert de gemeente om informatie te geven over specifieke zaken. Zo werd er in het begin
van het jaar voorlichting gegeven over de milieuvriendelijke aanpak van bestrijding van
berenklauw. Deze plant heeft zijn natuurlijk milieu ergens op de Kaukasus, maar blijkt het in
Nederland uitstekend te doen. De grote bladen verstikken alles wat er onder staat en de stengels
zijn harig en kunnen brandblaren op de huid opleveren. De bloemschermen zijn prachtig, maar
het zaad is een kleine ramp. De gemeente heeft nu de beschikking over een vloeistof die in het
hart van de zich in het voorjaar weer ontwikkelende plant moet worden gespoten, waardoor de
groei wordt verstoord. Het zal een langdurige aangelegenheid worden, want alleen op plaatsen
waar de berenklauw overlast geeft of gevaar oplevert wordt gespoten, dus het zaad van de
overblijvende planten heeft vrijspel.
De gemeente stuurde ook een waarschuwing dat een bomenrij zou worden verwijderd omdat er
waterlot in zat, waardoor er gevaar was voor spelende kinderen (als die er in klimmen).
Tijdens de wijkschouw werd op verschillende plaatsen achterstallig onderhoud geconstateerd,
maar ook dat buurtbewoners de perkjes oneigenlijk gebruiken door er hun overtollige grond te
storten of zelf hun afval.
De naamgeving van het fiets-/wandelpad langs de A2 die vorig verslagjaar als een rode draad
door de vergaderingen heenliep, is thans afgerond. Het pad in Batau-noord heeft de naam
Meikeverpad gekregen. Nu de naambordjes nog, zodat in geval van nood aan hulpdiensten kan
worden aangegeven wáár de hulp nodig is.
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Speelvoorzieningen.
Als gevolg van de kritische geluiden, zoals genoemd in het jaarverslag van 2009, werden er in
2010 speelvoorzieningen vernieuwd in het parkgebied tussen de Elandweide en de Vosseweide.
Een aantal andere projecten die het gevolg zijn van de wijkschouw of van verzoeken van
omwonenden zijn nog in behandeling.
Een regelmatige inspectie van speelplaatsjes is gewenst, vanwege gevaar voor splinters of van
versleten of losliggende rubber tegels. Helaas is veel beschadiging het gevolg van vandalisme.
Wijkschouw.
Doel van de wijkschouw was om te bekijken hoe, ruim een jaar na de fietsschouw 2009, de stand
van zaken met betrekking tot het Groen-Grijs-Blauw in de wijk was.
Op 31 augustus trokken circa 25 mensen per fiets door de wijk, volgens een route die was
uitgezet door mw. M. van Vliet, mw. C. Brettschneider en de hr. R. Rijenga. Het gezelschap
bestond uit leden van het wijknetwerk en medewerkers van de gemeente, onder aanvoering van
de wijkwethouder Mr. W. Kolff. Ook enkele politieke partijen waren vertegenwoordigd. 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 worden
vanuit de gemeente teruggekoppeld naar het wijknetwerk.
Van deze wijkschouw is een gedetailleerd verslag gemaakt, dat bij het secretariaat van het
wijknetwerk opvraagbaar is.

Bomenbeleidsplan/Bomenlijst.
De afdeling Beheer van de gemeente is verder gegaan met de samenstelling van het
bomenbeleidsplan, een inventarisatie van bijzondere bomen en houtopstanden. Een tijdrovende
klus die nog gaande is.

Infrastructuur/ Bouwen
Uitbreiding A2.
De overheidsplannen m.b.t. de uitbreiding van de A2 waren gedurende het gehele jaar een
belangrijk onderwerp voor het wijknetwerk. Vooral de A2-zone, al dan niet in combinatie met
Rijnenburg, stond in de belangstelling bij de leden. Het wijknetwerk was dan ook bij iedere
voorlichtingsavond vertegenwoordigd. In het najaar werden de activiteiten begonnen. In een later
stadium zal ook het tracé langs Nieuwegein aan de orde komen. De snelweg wordt verbreed met
een baan, elk ter weerszijde van de middenberm. Ook zullen wijzigingen worden aangebracht in
op- en afritten en aan de parkeergelegenheid bij het benzinestation aan de Nieuwegeinse kant van
de weg. Voor woningen die grenzen aan de geluidswal is een berekening gemaakt van te
verwachten geluidsoverlast, maar ten tijde van de inspraakavonden wilde men niet zeggen welke
woningen dit betrof.
Het wijkoverleg Galecop dat in 2009 een burgerinitiatief A12-zone/Rijnenburg organiseerde
hield een presentatie van hun project voor ons (aangrenzende) wijknetwerk.
Hoogspanninglijn/Gasleiding.
In het verslagjaar was er geen aanleiding om over dit punt te praten. M. v. Vliet bleef dit
onderwerp in de gaten houden.
Sportzaal Batau.
De bouw van de sportzaal Batau werd in september afgerond. Het wijknetwerk had inspraak bij
de definitieve keuze van een kunstwerk dat zou worden gerealiseerd in het kader van de 1%
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regeling. De voetbalkooi bleek te kunnen worden gehandhaafd, al waren de marges minimaal.
Voor de parkeergelegenheid werden nog geen maatregelen getroffen, er wordt eerst gekeken of
het huidige aantal voldoet. Via de scholen mochten de leerlingen kiezen voor een naam voor het
gebouw, waaruit uiteindelijk de naam 'De Waterlelie' gekozen werd. (Niet te verwarren met het
voorkomen van dezelfde naam in Nieuwegein-zuid.)
De tijdelijke sportzaal is opgeruimd. Helaas bleek er ergens een fout te zitten, waardoor het
gebouw ook al weer buiten gebruik is gesteld, in afwachting van nader onderzoek. Voor alle
gebruikers is inmiddels een alternatief onderdak gevonden.
De borden die geplaatst waren als waarschuwing i.v.m. het aan- en uitrijdende werkverkeer.
konden meteen van dienst zijn voor de bouwactiviteiten aan de overkant van de weg.
De Nieuwe Baten.
Nadat op 29 december 2009 de eerste paal was geslagen ging de uiteindelijke bouw na de winter
van start. Inmiddels zijn de activiteiten ook boven de begane grond waar te nemen.
De Evenaar.
Eind september 2010 werd deze school voor speciaal onderwijs en het expertisecentrum officieel
geopend. De kinderen hadden reeds voor de vakantie het gebouw in gebruik genomen en dezelfde
dag begon de afbraak van de noodlokalen. Het gebouw én de voorzieningen via het
expertisecentrum zijn een aanwinst voor de wijk. Het parkgedeelte waar het noodgebouw heeft
gestaan moet nog worden afgewerkt.
Rijnenburg.
Voor het wijknetwerk is het rond deze uitbreiding van de stad Utrecht rustig geweest, behalve
toen er een luidruchtig feest werd gehouden op de Nedereindseplas. Inmiddels hebben de
gemeenten Nieuwegein en Utrecht afspraken gemaakt om geluidsoverlast te beperken. Vooral de
bewoners tegenover de plas hebben erg veel last gehad van het lawaai.

Jongeren.
Aangezien een aantal voorzieningen die voor jongeren waren aangeschaft niet werden gebruikt
zijn ze weggehaald.
Om de scholen en de kruidentuin zijn hekken geplaatst om vandalisme tegen te gaan. De jongeren
hebben nog wel voor overlast gezorgd op het veld ten zuiden van De Evenaar.
Wie de boom heeft omgezaagd die in de zeskante-bank ten zuiden van de Evenaar stond is
onbekend.
McDonald.
De opening van deze horecagelegenheid aan de rand van de wijk Zuilenstein levert ook in Bataunoord klachten op over zwerfvuil. De gemeente heeft afspraken met de beheerder gemaakt over
vuilverwijdering. Helaas schijnt het niet mogelijk met de klanten, die voor het probleem zorgen,
vergelijkbare afspraken te maken.

Muntplein, verkeer en veiligheid.
De verkeerssituatie rond het Muntplein was nog steeds een steeds terugkerend onderwerp in de
vergaderingen. Bevoorrading van de winkels, vooral tijdens marktdag, is nog steeds een
probleem.
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De nieuwe wijkwethouder heeft toegezegd aandacht aan het probleem te geven en de oplossingen
te bekijken die daarvoor vanuit het wijknetwerk waren voorgesteld.

Roma.
Er zijn geen wijzigingen in ervaringen met de Roma. De gemeente is een nieuwe initiatief
begonnen. Wij zullen daar in 2011 meer van horen.

Hondenbeleid.
Het werk aan een nieuw hondenbeleid is nog steeds niet afgerond. Het wijknetwerk heeft, aan de
hand van de wijkkaart, aangegeven welke gebieden niet geschikt zijn voor loslopende honden.
Doorgaans is dat de naaste omgeving van scholen en speelplaatsen. Wij wachten nu op de mooie
kaart die ongetwijfeld voor heel Nieuwegein zal worden samengesteld. Maar of er ook
maatregelen tegen loslopende bazen/honden zullen worden genomen is de vraag. De gemeente
moet bezuinigen en is begonnen met het afschaffen van de hondenbelasting, waarschijnlijk omdat
de registratie/inning meer tijd kostte dan dat hij in geld opleverde.

Zaken van de Politie.
Vrijwel alle vergaderingen is de 'wijkagent' aanwezig. Dit wordt zeer gewaardeerd. Zo horen we
uit de eerste hand wat de politie doet aan klachten over overlast en inbraken. Inwoners worden
verzocht sneller 112 te bellen in acute situaties waardoor de pakkans door de politie toe zou
kunnen nemen. De politie verleende ook, in volle wapenrusting, medewerking aan de themaavond over veiligheid.

Diversen
Het beste idee.
Tijdens de Koninginnedagviering presenteerde het wijknetwerk zich met een informatiekraam,
voorzien van de nieuwe vlaggen. In een poging speciaal de wijkbewoners te trekken werd er een
prijs uitgeloofd voor "het beste idee...'' Bewoners werden gestimuleerd om na te denken over
verbeteringen in de wijk, waarbij de prijs zou bestaan uit de uitvoering van de verbetering.
Inderdaad kwamen enkele voorstellen binnen. Er werd een jury gevormd om het beste idee
daaruit te zoeken. Een voostel om langs het wandelpad bij de geluidswal een aantal afvalbakken
te plaatsen verwierf de 'eerste plaats'. De haalbaarheid moet nog verder onderzocht worden, want
het plaatsen van afvalbakken heeft natuurlijk geen nut als ze niet ook worden geleegd en legen
betekent een jaarlijks terugkomende kostenpost.
Op no. twee staat herinrichting van een speelterreintje aan de Hagedisweide. Ook dit moet nog
nader worden uitgewerkt.

Vergaderingen 2010.
Algemeen.
In het verslagjaar heeft het wijknetwerk 10 keer vergaderd; in principe de eerste dinsdag van de
maand en niet in juni en juli. Daarnaast werd een thema-avond voor de wijkbewoners
georganiseerd en een wijkschouw per fiets.
De vergaderingen worden verzorgd en bezocht door een vaste groep leden. Daarnaast zijn er
incidentele bezoekers. Regelmatig zijn er ambtenaren te gast die informatie over of toelichting op
plannen van de gemeente geven. Onder de vaste leden mogen ook de wijkmanager, de
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wijkbeheerder, een vertegenwoordiger van de SWN en de wijkagent worden gerekend. Zij
vormen de kern van het functioneren van het wijknetwerk.
De vaste leden zijn de ogen en oren van de wijk; vrijwel elke vergadering hebben zij zaken te
melden ter bespreking.
Het wijknetwerk heeft er voor gekozen geen rechtspositie aan te gaan. Het wijkbudget wordt
beheerd door de SWN.
Vergaderruimte.
Voor de vergaderingen wordt gebruik gemaakt van buurthuis Feniks aan de Nedereindseweg. In
de nabije toekomst zullen we zelf moeten zorgen voor de koffie, omdat er geen vrijwilligers voor
achter de bar beschikbaar zijn. In de verdere toekomst zal naar een andere locatie moeten worden
omgezien.
Het voorstel van de voorzitter om de vergaderfrequentie te verminderen is nog niet in 2010 tot
uitvoer gekomen.
Voor de thema-avond werd gebruik gemaakt van de aula van de Prinses Christinaschool en de
wijkschouw werd al fietsend gehouden.

Werkgroepen/Taakgroepen
In 2010 werden de verschillende taken globaal vervuld door de genoemde personen

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

Muntplein
Openbaar vervoer
Leefregels /Loesje
Wijkschouw
Bomenbeleid/Bomenlijst
Hondenbeleid

Wie
• René
(plaatsvervangend vz Cor)
• Heleen
• Jenneke
• Henk
• René
• Roel
• Carel
• Roel (evt. a.i.)
•
•
•
•
•
•
•

Carel
Carol
Hans
Henk
Mila
Marijke
René

•
•
•
•
•
•

Carel
Hans
Marijke
Marijke(bomenbel.,geen hondenbel.)
Carol
Olga (bomenbeleid)
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Jongeren

JOP

Thema-avond

Ondersteunend

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

•
•
•
•
•
•
•

Carel
Cor
Marijke
Cor
Geert
Wietse
Marijke (wijknetwerk.info)

•

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

Een aantal wijkbewoners volgde met meer of minder regelmaat de vergaderingen en hadden daarbij
hun inbreng. Sommigen vertegenwoordigen daarbij ook hun politieke partij.
Wij hopen dat zij betrokken zullen blijven bij het wijknetwerk en dat zij ook taken of taakjes op
zich zullen willen gaan nemen.
Daarnaast zijn er organisaties en bewoners die regulier de agenda en de verslagen krijgen
toegestuurd, zodat zij op de hoogte blijven van de gang van zaken en eventueel incidenteel een
vergadering kunnen bijwonen als er voor hen relevante onderwerpen aan de orde zullen zijn.
Loesje/Snoesje.
Vanwege (duiven)overlast op het Muntplein werden regelmatig in een Loesje-achtige
actie posters opgehangen om de bezoekers van het plein te wijzen op de problemen die
hun houding kunnen opleveren voor anderen. Zo was er een niet-voeren actie en een
verzoek geen rommel weg te gooien en fatsoenlijk te parkeren. Veel winkeliers
ondersteunden de actie door de posters op hun ramen te hangen.
Slotopmerking.
Er is door een aantal wijkbewoners veel werk verzet om het wijknetwerk verder 'op de
kaart' te zetten. Daar zijn we zeer erkentelijk voor. We hopen dat het instituut
'wijknetwerk' meer onder de bewoners zal gaan leven en dat zij inzien welke
mogelijkheden deze inspraakmogelijkheid binnen de gemeente kan bieden. Het voeren
van PR blijft daartoe een belangrijk medium.
Het zou prettig zijn als de activiteiten breder gedragen zouden worden.
De mensen die tot nu toe 'de kar hebben getrokken' worden hartelijk bedankt voor hun
inspanning.
In het nieuwe jaar zullen er een aantal wijzigingen komen: de voorzitter treed als zodanig
af maar hij zal wel betrokken blijven via activiteiten in het kader van PR.
De vergaderfrequentie zal terug worden gebracht tot eens in de even maand. Voorlopig
als experiment voor een half jaar. (Het moet niet zo zijn dat minder vergaderen tot langer
vergaderen leidt.)
-- 0 --
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