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Inleiding.
Dit jaarverslag geeft een beknopt overzicht van wat er in 2011 gebeurd is in het Wijknetwerk
Batau-noord.
Voor meer details kunt u via www.nieuwegeinsewijken.nl -> Batau-noord -> vergaderverslagen
raadplegen.
U bent ook welkom op onze vergaderingen, die gehouden worden op de eerste dinsdag van de
maand. Tijd: 20.00 uur. Plaats: buurtcentrum Feniks, Nedereindseweg 401. Op genoemde website
kunt u ook een week tevoren de agenda voor de komende vergadering inzien.
De vaste groep mensen die met regelmaat de vergaderingen bezoeken heeft zich gestabiliseerd.
Dat is in zoverre jammer, dat er weinig nieuwe belangstellenden bijkomen op wie het
wijknetwerk voor allerlei zaken een beroep op kunnen doen. Maar het is goed om te weten dat de
'harde kern' zeer betrouwbaar is in het werk voor de wijk. Voor de onderlinge taakverdeling
bestaat er een werkschema en voor de 'gedragsregels' is een reglement opgesteld dat door de
leden is ondertekend.
We zijn nog steeds in het gelukkige 'bezit' van onze voorzitter. De vice-voorzitter zag zich
genoodzaakt zijn taak neer te leggen. Gelukkig had zich een nieuw lid aangemeld dat bereid was
om in zijn plaats te treden.
We zoeken nog naarstig naar iemand die de website voor ons kan bijhouden want mw. O. Hansen
die dit tot nu toe doet heeft er in feite geen tijd voor. (wat aan de site niet te merken is!)
Hoewel er in onze wijk geen gebrek is aan (verkeers)borden hebben wij toch gemeend dat een
kleine toevoeging op zijn plaats zou zijn. Bij alle invalspunten van onze wijk zijn
welkomstborden aangebracht met het logo van het wijknetwerk. En dat logo is een afgeleide van
het kunstwerk dat al geruime tijd in het winkelcentrum Muntplein staat. Voor de wijkbewoners
moet dat toch herkenbaar zijn.
Er is weer veel overleg geweest met de mensen die namens de gemeente aan ons wijknetwerk
deelnemen. Het is erg plezierig te constateren dat er vruchtbaar kan worden samengewerkt aan
het oplossen van knelpunten die worden ervaren op gebieden als verkeersveiligheid en
speelveiligheid voor onze kinderen.
De gemeente heeft een behoeftepeiling uitgevoerd naar kleine speel- en sport voorzieningen. Een
ieder kon bij een kraampje op het Muntplein zijn wensen kenbaar maken. Ook een 'trimstraatje'
behoorde tot de mogelijkheden.
De veiligheid rond laden en lossen bij het Muntplein is een complex probleem, dat een lange
adem vergt. Per auto fouragerende burgers negeren massaal de verkeersborden die ruimte
reserveren voor vrachtauto's. De beugels die geplaatst zijn om terrein af te sluiten worden
regelmatig kapot gereden.
De bestrijding van het punt 'overlast met stip', hondenpoep, op basis van het beleidsplan blijft een
zorgenpunt. Er zijn door de gemeente diverse speciale afvalbakken in de wijk geplaatst. Hopelijk
zullen de hondenbezitters die goed gebruiken. Het in grote delen van de wijk bestaande
aanlijngebod wordt nog wel massaal overtreden.
Zo langzamerhand zou er geen zwerfvuil meer in Batau-Noord te bekennen moeten zijn, want
ook onze wijk kent "ZAPers", vrijwilligers die op hun wandelingen door de wijk altijd een
afvalzak bij zich hebben voor diverse zaken die niet op straat en in park thuis horen.
Ook komen er binnenkort nog eens 10 extra afvalbakken in de wijk, opgesierd met ons logo. Dit
is het resultaat van een prijsvraag die het wijknetwerk in 2010 had uitgeschreven voor "het beste
idee in Batau-Noord". De kosten van aanschaf, plaatsing en onderhoud zijn voor rekening van het
wijknetwerk budget. De tweede prijs ging naar herinrichting van een speelpleintje voor jonge
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kinderen aan de Hagedisweide. Hier draagt het wijknetwerk substantieel bij aan een voorziening
die de gemeente in overleg met een bewonersvertegenwoordiger en het netwerk heeft
gerealiseerd.
Een aantal actieve bewonersgroepen hebben een bijdrage gekregen in de kosten van een
buurtfeest Zo zijn er een aantal gezellige bijeenkomsten georganiseerd in december en een straat
werd versierd met een kerstboom. Het wijknetwerk betaalt geen bijdrage voor eten of drinken,
maar wel voor een aantal voorzieningen die een basis kunnen vormen voor het straatfeest.
De verantwoordelijke wethouder informeerde ons over het project 'Wisselgeld', waarbij de
gemeente afspraken maakt met Roma-families over een nieuw ondersteuningsproject onder
voorwaarden van onder andere schoolgang van leerplichtige kinderen, ook de meisjes boven de
12 jaar.
Ook kregen wij informatie over de stand van zaken rond sportzaal 'De Waterlelie' die kort na de
ingebruikneming weer moest sluiten vanwege instortingsgevaar. Na uitvoerig onderzoek wordt er
nu weer gewerkt aan herstel.
Verder konden we eindelijk waarnemen dat 'het gat langs de Batauweg' waar al lang geleden het
gebouw met de bibliotheek, de sportvoorziening en vergaderruimte door brand was verwoest
opnieuw werd ingericht. Nu de voltooiing nadert hebben we de indruk dat het bouwvolume een
(flink) maatje te groot is voor de beschikbare ruimte.

Communicatie / Pr.
Algemeen.
De communicatie met de gemeente verliep ook dit jaar goed. Het nieuwe team van
wijkwethouder, wijkmanager en wijkbeheerder is plezierig slagvaardig en maakt waar wat ze
beloven te zullen uitzoeken. Ook de inbreng de wijkagent wordt door het wijknetwerk op prijs
gesteld. Het was prettig dat er vrijwel altijd een vertegenwoordiger van het winkelcentrum was.
De communicatie met andere wijknetwerken/wijkplatforms vond voornamelijk plaats via de
klankbordgroep, maar die is niet frequent bijeen geweest.
De onderlinge communicatie van de wijknetwerk-leden vond voornamelijk plaats via e-mail en
tijdens de vergaderingen.
Wijknetwerk krant.
De dames R. Blom en O. Hansen hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt met het vervaardigen
van een wijkkrant voor Batau-Noord. Inmiddels zijn er drie nummers verschenen met informatie
uit de wijk. Het blad ziet er aantrekkelijk uit en er wordt positief op gereageerd.
De website www.nieuwegeinsewijken.nl is nog steeds up to date dankzij de inzet van mw.
O. Hansen. De poging om een vervanger te vinden heeft helaas nog geen resultaat gehad.
Thema-avond.
Een thema-avond is een andere gelegenheid om het wijknetwerk onder de aandacht van de
wijkbewoners te brengen. Opnieuw het thema 'Veiligheid in de wijk' maar dit maal in infoavond
over inbraak preventie en met voorbeelden van wat een eenvoudige manier is om een huis binnen
te komen. De wijkagenten waren zelf wel eens een woning binnengelopen om de bewoner te laten
zien hoe simpel dat was. Ze vertelden niet of ze ook een klein aandenken hadden
meegenomen...... Er was grote belangstelling voor de bijeenkomst die dit maal gehouden werd in
het schoolgebouw van 'de Evenaar'.
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Wijkbudget.
De commissie die het wijkbudget beheerde bestond uit drie personen: mw. C. Brettschneider en
de heren C. van Dijk en H. Boer.
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.
Er werden een laptop en een printer aangeschaft die in bruikleen zijn gesteld aan de secretaris.
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.
Wie per mail een verzoek indient krijgt een aanvraagformulier toegezonden, zodat men weet wat
de spelregels zijn.
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, inmiddels omgedoopt tot MOvactor, zorgt dus voor de boekhouding.
Aan de hand van het jaaroverzicht zijn voor de leesbaarheid een aantal posten samengevoegd tot
onderstaande totaalposten:
Uitgaven
PR activiteiten
welkomstborden
wijkkrant
hesjes met logo
activiteiten van wijkbewoners

€
700,€ 4.089,44
€
148,75
€
406,92

representatie
Kerstattentie Oxfam/Novib
beloning notuliste
vergaderkosten Feniks
onkosten leden
laptop + printer voor secretariaat
declaraties inkt e.d.
NL Doet (Muntplein, schoolklassen)
winkeliersvereniging/Sinterklaas
Team woord op Maat
Maas

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

totaal uitgaven

€ 10.226,13

Inkomsten
subsidie gemeente/woningbouwvereningingen
advertenties wijkkrant
totaal inkomsten

€ 17.513,€
700,€ 18.213,-

78,57
838,6
250,250,10
57,99
723,96
57,99
125,1400,856,80
300,-

In 2012 zijn nog enkele rekeningen te verwachten.
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Groen-Grijs-Blauw en wijkschouw.
(groenvoorziening, verharding, water.)

Algemeen.
Groenonderhoud is een kostbare post voor de gemeente. Op allerlei plaatsen zijn inmiddels
struiken gerooid, waarna de ondergrond wat geëgaliseerd is, eventueel wat aangevuld met grond
van elders en daarna ingezaaid. Doordat veel snoeihout is blijven liggen en ook allerlei wortels
zijn blijven zitten zal het nog lastig maaien worden.
Batau-Noord heeft vele leuke paadjes. Verschillende daarvan zijn dit jaar van een nieuwe
asfaltlaag voorzien. Doordat de paden smaller zijn dan de wielbreedte van de werktrein
ontstonden er helaas brede geulen naast. Weliswaar zijn die weer opgevuld met grond en daarna
ingezaaid, maar door regen klinkt de grond in en verdrinkt het graszaad hier en daar in deze
'goten'.
De Elandweide heeft vele achterpleintjes en toegangspaden voor achteruitgangen. De gemeente
heeft in het verleden deze terreintjes aan de omwonenden te koop of te huur aangeboden. Van dit
aanbod werd maar beperkt gebruik gemaakt. Veel achterpleinen bieden daardoor een rommelige
aanblik, ook al doordat omwonenden er grond en tuinafval deponeren en hun vuilcontainers
parkeren.
De paden en brandgangen zijn vaak half dichtgegroeid met overhangende struiken van
buurtuinen. Het is jammer dat veel bewoners weinig belangstelling hebben voor het op orde
houden van hun leefomgeving.
Het project berenklauw bestrijding dat in 2010 gestart was laat nog weinig resultaat zien, maar
het was bekend dat dat een meerjaren project zou zijn. Inmiddels overweegt de gemeente in 2012
een herder met een kleine schaapskudde het gebied tussen het Meikeverpad en de geluidswal te
laten beweiden. Een alternatief maaibeleid door middel van schapen zouden ook doeltreffend zijn
tegen berenklauw.
De naamgeving van het fiets-/wandelpad langs de A2 die vorig verslagjaar als een rode draad
door de vergaderingen heen liep, is thans afgerond. Het pad in Batau-Noord heeft de naam
Meikeverpad gekregen. Inmiddels zijn ook de naambordjes geplaatst, zodat in geval van nood aan
hulpdiensten kan worden aangegeven wáár de hulp nodig is. Het zal wel wenselijk blijven te
weten wat de naam van de straat is aan de voorkant van de huizen, voor een nadere aanduiding.
Omdat er geen woningen aan het pad liggen heeft het geen postcode en staat het niet op de
'tomtom'.
Speelvoorzieningen.
De gemeente heeft een inventaris opgemaakt van alle speelvoorzieningen. De wijkbewoners werd
gevraagd aan welke voorzieningen eventueel nog behoefte zou zijn. Zij konden hun ideeën
indienen bij een kraampje op het Muntplein. Het resultaat was dat er nog een kleine
speelvoorziening in de directe omgeving van het Muntplein zal worden gerealiseerd.
Wijkschouw.
Doel van de wijkschouw was om te bekijken hoe, een jaar na de fietsschouw 2010, de stand van
zaken met betrekking tot het Groen-Grijs-Blauw in de wijk was.
Van een aantal oude zaken werd geconstateerd dat knelpunten waren verholpen en er kwamen
ook weer nieuwe aandachtspunten bij.
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Infrastructuur/ Bouwen
Uitbreiding A2.
De A2 ten westen van Nieuwegein is inmiddels uitgebreid met aan weerskanten van de
middenberm een nieuwe rijstrook. Van de tijdens de informatieavonden genoemde voorzieningen
wegens mogelijke extra geluidsoverlast is niets meer vernomen, maar het project is nog niet
geheel afgerond dus we houden nog hoop voor de woningen die grenzen aan de geluidswal. Het
plan tot verhoging van de maximumsnelheid van 100 naar 130 km. per uur is gelukkig weer van
de baan.
Hoogspanninglijn/Gasleiding.
In het verslagjaar was er opnieuw geen aanleiding om over dit punt te praten.
Sportzaal 'de Waterlelie'.
De herbouw/reparatie van sportzaal 'De Waterlelie' is inmiddels aangevangen. Men verwacht
medio 2012 gereed te zijn.

De Nieuwe Baten.
Nadat op 29 december 2009 de eerste paal was geslagen nadert het gebouw inmiddels zijn
voltooiing. In het 2de kwartaal van 2012 verwacht men de eerste nieuwe bewoners.
Rijnenburg.
Voor het wijknetwerk is het rond deze uitbreiding van de stad Utrecht rustig geweest. Zolang en
nog voldoende leegstand in Leidsche Rijn is zal dat voorlopig ook wel zo blijven.

Jongeren.
Naast de nieuwe sportzaal lag een voetbalkooi, zodat er voor jongeren een plekje was waar ze
konden samenkomen en een potje konden voetballen. Er waren zelfs een paar banken gekomen.
Helaas moest de voorziening weer worden afgebroken om de herbouw van de sportzaal mogelijk
te maken. We hopen dat de kooi weer herbouwd kan worden. Vanwege de sloot naast de
Nedereindseweg is er niet veel plaats, want er moet ook rekening gehouden worden met de
nooduitgang van de sportzaal (al hopen we dat die in de toekomst niet meer nodig zal zijn).

Muntplein, verkeer en veiligheid.
De verkeerssituatie rond het Muntplein was al lang een steeds terugkerend onderwerp in de
vergaderingen. Inmiddels zijn er heldere afspraken gemaakt. Als winkeliers, hun bevoorraders (en
hun klanten!) zich daaraan houden kan het probleem worden opgelost.

Roma.
Het nieuwe 'voor wat, hoort wat' traject dat de gemeente heeft ingesteld lijkt enig resultaat te
hebben. Wie wil kan van de gemeente ondersteuning op verschillende gebieden krijgen, maar
daar moet van de kant van de Roma gezinnen ook wat tegenover staan. Onder andere dat alle
kinderen in de leerplichtige leeftijd naar school gaan.
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Hondenbeleid.
De nieuwe hondenkaart is huis aan huis verspreid. Alle hondenuitlaters kunnen nu weten waar
hun hond mag loslopen en waar niet. Waar de hondenpoep door de baas moet worden opgeruimd
en ook waar ze hun plastic zakjes met hondenpoep kunnen deponeren in de speciaal daarvoor
geplaatste groene bakken. (met afbeelding van een hond)

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.

Vergaderingen 2011.
Algemeen.
In het verslagjaar heeft het wijknetwerk 8 keer vergaderd; in principe de eerste dinsdag van de
maand en niet in juni en juli. In het verslagjaar werd eerst een proef gedaan of het mogelijk was
alleen in de even maanden te vergaderen, maar dat bleek na korte tijd uiteindelijk geen tijdwinst
op te leveren zodat de vergaderingen na april weer naar een maandelijkse bijeenkomst werd
teruggebracht. 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 wijkwethouder, de
wijkmanager, de wijkbeheerder 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, naar aanleiding van een informatieavond die door de gemeente werd
georganiseerd, het onderwerp rechtspositie besproken. De voorzitter van een wijknetwerk uit
Zuid, waar men al enige tijd geleden tot het aangaan van een stichting had besloten, heeft uit de
doeken gedaan hoe bij hem de zaken geregeld zijn. Een 'kleine commissie' zal begin 2012 advies
uitbrengen aan het eigen wijknetwerk.
Vergaderruimte.
Voor de vergaderingen wordt nog steeds gebruik gemaakt van buurthuis Feniks aan de
Nedereindseweg. Voorlopig is er op de dinsdag nog steeds een vrijwilliger die bardienst doet en
ons voorziet van koffie, thee en een klein drankje na afloop.
Voor de thema-avond werd gebruik gemaakt van de personeelsruimte van 'de Evenaar' en de
wijkschouw werd als gebruikelijk al fietsend gehouden.
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Werkgroepen/Taakgroepen
In 2011 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 de Waterlelie/
Verkeer, parkeer en
Muntplein
veiligheid
Groen – Grijs – Blauw

Wijkschouw
Bomenbeleid/Bomenlijst
Hondenbeleid

Jongeren

JOP

Thema-avond

Ondersteunend

Website bijhouden
Stukken schrijven/ Pr
Wijkkrant
Stukken lezen

Wie
 René
(plaatsvervangend vz Cor//Kees)
 Heleen
 Jenneke
 Carel
 Carol
 Henk
 René




Carel
Hans



 Roel
 Marianne
 Jos
 Mila
 Corrie
Carel








Cor
Geert
Wietse
Olga [AD/ Pen.nl
(www.bataunoord.nl) resp.
www.nieuwegeinsewijken.nl]
Renee
Marijke

Een aantal wijkbewoners volgde met meer of minder regelmaat de vergaderingen en hadden daarbij
hun inbreng. Sommigen vertegenwoordigen daarbij ook hun politieke partij.
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Wij hopen dat zij betrokken zullen blijven bij het wijknetwerk en dat zij ook taken of taakjes op
zich zullen willen nemen.
Daarnaast zijn er organisaties en bewoners die regulier de agenda en de verslagen krijgen
toegestuurd, zodat zij op de hoogte kunnen blijven van de gang van zaken en eventueel incidenteel
een vergadering kunnen bijwonen als er voor hen relevante onderwerpen aan de orde zullen zijn.
En verder hopen we dat de website een bron van informatie zal vormen.
Loesje/Snoesje.
Wij hebben besloten in het verslagjaar geen nieuwe Loesje-achtige actieposters op te
hangen.

Slotopmerking.
Er is door een aantal wijkbewoners opnieuw veel werk verzet om het wijknetwerk verder
'op de kaart' te zetten. Daar zijn we zeer erkentelijk voor. We hopen dat het instituut
'wijknetwerk' nog 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.
-- 0 --
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