Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 2 februari 2010
Aanwezig: R. Blom (CDA), A. Penners (opbouwwerker), C. Brettschneider, R. Reijenga, C. Nauta
(gemeente), H. Westland (gemeente), C. v.d. Wurff, M. Flos, C. van Staa, B. Lubbinge
(wijkwethouder), P. Meijer, H. Boer, H. Schenk, H. Buwalda (secretaris), G. Buwalda, M. van Vliet,
O. Hansen, G. Eyck (PvdA), R. Hansen (voorzitter), E. Roelofs (wijkmanager), W. Hamming
(wijkagent), J. Wensink (verslag)
Afwezig: E. v.d. Mooren, Y. van Delden, Y. Lam
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Info berenklauwbeheersing
De heer Westland komt uitleg geven over de bestrijding van de berenklauw.
De reuzenberenklauw verdringt de lokale flora langdurig en kan bij aanraking
brandblaren veroorzaken.
Er is nu een nieuwe biologische manier gevonden om de berenklauw te bestrijden door
middel van een schimmel die in de plant gespoten wordt. Dit middel heet biobeer. Dit
middel zorgt ervoor dat de berenklauw niet meer groeit en op den duur afsterft.
Op 11 maart wordt er gespoten. In Batau-Noord ongeveer 580 m2. Het middel is niet
schadelijk.
Wanneer er gespoten gaat worden zal dit aangekondigd worden in de Molenkruier en op
de website van de gemeente.

2a Reactie op vragen groen/grijs/blauw
C. Nauta is hiervoor aanwezig.
Het zwerfvuil in de watergangen moet door het hoogheemraadschap opgeruimd worden.
C. Nauta heeft dit doorgegeven en het moet binnen een week opgeruimd zijn. Zij geeft
het nogmaals door nu het nog niet opgeruimd is. Men kan zwerfvuil in de watergangen
via de servicelijn doorgeven, die zorgt er dan voor dat het aan het hoogheemraadschap
wordt doorgegeven.
De fietspaden worden weer geveegd als het droog is.
Over het speeltoestel op de Vosseweide mogen de bewoners meepraten. M. Flos en C.
v.d. Wurff regelen dit.
Over het speeltoestel bij de Evenaar kan contact opgenomen worden met mevrouw
Boerma.
De bank op de Vuurvliegweide was geen gemeentebank. C. Nauta regelt dat er een bank
komt en de andere bank komt op het grote veld bij de Evenaar achter de Herteweide.
Punt 11 is hiermee afgehandeld.
Omdat de wijkwethouder om negen uur weg moet geeft hij eerst nog een toelichting op
de ontsluiting van Rijnenburg: de Nedereindseweg wordt een autoluwe doorgang. Er
komt geen verlenging van de Galecopperlaan. De ontsluiting aan de uiterste noordkant
wordt gekoppeld aan de A12 en aan de zuidkant bij de knoop Nieuwegein/IJsselstein bij
het Mercurehotel. Op de Reinesteijnseweg komt geen autoverkeer, alleen langzaam
verkeer.
De uitbreiding van de A2 veroorzaakt meer stank en lawaai, hierover moeten nog
berekeningen plaatsvinden om de effecten te voorzien.
3.

Info over burgerinitiatief Galecop
De heer van Rossum komt uitleg geven over het burgerinitiatief Galecop.
Het wijkoverleg Galecop maakt zich zorgen over de plannen die in ontwikkeling zijn
voor de Galecopperzoom en de volledige A12 zone aan de noordzijde van de gemeente

Nieuwegein. Enkele plannen kunnen geluidshinder opleveren en/of een grote bedreiging
vormen voor de luchtkwaliteit en landschappelijke en natuurlijke waarde.
Het ontwerpvoorstel dat zij door middel van een burgerinitiatief hebben
ingediend komt er in het kort op neer dat het verkeer verplaatst wordt naar de
noordzijde van Galecop waar de A12 verbreed wordt en de geluidswal
afgebouwd wordt. De Galecopperweg zou afgesloten moeten worden voor
verkeer en de doorgaande wegen door Galecop doorgetrokken naar de nieuwe
ontsluitingsweg.
Het uitgebreide voorstel met plattegrond heeft iedereen bij de vorige agenda gekregen.
Op 10 februari wordt er door het wijkoverleg Galecop ingesproken bij de commissie
RIM. Ze hopen zoveel mogelijk draagvlak te krijgen.
Het plan moet het leefgenot verbeteren en voor betere luchtkwaliteit en minder
geluidsoverlast zorgen.
De leden van het wijknetwerk kunnen hierover hun mening geven en wat de voor- en
nadelen voor Batau-Noord kunnen zijn, dit kan men naar de secretaris sturen. In de
volgende vergadering zal dit burgerinitiatief verder besproken worden.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken
De nieuwe Baten wordt gebouwd, er is een schenking gedaan van € 234.000 voor
sportvoorzieningen.
Brand Bouwspeeltuin: M. van Vliet stelt voor om de 2400 euro die over is van het
wijkbudget van 2008 aan de bouwspeeltuin te schenken. Het wijknetwerk gaat hiermee
akkoord.
Ingekomen stukken:
Er zijn veertien buurtbemiddelaars aangesteld.
De wijkkrant van Fokkesteeg kan meegenomen worden.
De jaarplanning: voor 17 februari aan O. Hansen doorgeven wat gewijzigd moet worden.
Het jaarverslag komt nog.
NLDoet: dit vindt plaats op 19 en 20 maart. De gemeente ondersteunt dit en op zaterdag
wordt de afsluiting weer op het Muntplein gehouden. Deze dagen zijn een bundeling van
de opschoondag en de MADD-dag en vindt twee keer per jaar plaats.

5.

Notulen en actielijst
N.a.v. punt 3 de luchtkwaliteit: W. van Dam kan hierover een presentatie geven. Dit
gebeurt in de volgende vergadering.
N.a.v. punt 3: de naam van het pad wordt de volgende vergadering bekendgemaakt.
N.a.v. punt 3: de JOP komt volgende vergadering aan de orde. Er zal een mail gestuurd
worden naar de jongerenwerker T. Boers.
Punt 4: het wijkbudget is niet vast, het hangt af van het aantal inwoners per wijk.
O. Hansen trekt zich terug uit de werkgroep over de thema-avond. Zij gaat zich meer
bezighouden met de PR van het wijknetwerk. R. Blom wil na maart hieraan meewerken.
De thema-avond en de PR komen de volgende vergadering aan de orde.
Actielijst
Laden en lossen bij het Muntplein: E. Roelofs heeft dit doorgegeven aan R. Boer.
Over de website zijn offertebesprekingen. Het is de bedoeling dat er een avond voor alle
wijknetwerken georganiseerd wordt.
Het voorstel over vergoedingen komt volgende vergadering aan de orde. De financiële
commissie vergadert morgenavond.
N.a.v. punt 7 Loesje: het is de bedoeling dat er elke drie à vier weken nieuwe teksten
komen. Op 11 februari worden de eerste teksten bekendgemaakt en uitgereikt met de
media erbij. Ideeën voor nieuwe teksten kunnen naar M. van Vliet gestuurd worden.

6.

Vergoedingen/declaratiesysteem 2010
Dit komt de volgende vergadering aan de orde.

7.

Klankbordgroep
De klankbordgroep heeft het convenant doorgenomen.
C. van Staa heeft iemand gevonden die met het logo aan de gang gaat. Komt volgende
vergadering terug.

8.

Jaarplanning 2010
Behandeld bij punt 4.

9.

Loesje
Behandeld bij punt 5.

10. Opschoondag 19 en 20 maart 2010
Behandeld bij punt 4.
11. Besluit plaatsing bank in de wijk.
Behandeld bij punt 2a.
12. Rondvraag
O. Hansen: wat kan het wijknetwerk nog meer betekenen voor de bouwspeeltuin behalve
een financiële bijdrage.
R. Hansen zal de voorzitter van de bouwspeeltuin, M. Koot, een mail sturen met deze
vraag en de mededeling dat er een bedrag overgemaakt wordt vanuit het wijkbudget.
M. van Vliet vraagt naar het wijkplan, dit komt nog.
W. Hamming: er zijn zes inbraken in twee maanden geweest. Het aantal auto-inbraken
neemt weer toe.
H. Schenk: 20 maart eindigt weer op het Muntplein. De feestcommissie regelt dit.
M. Flos heeft veel kaarten gehad bij het overlijden van haar man. Ze bedankt iedereen
hiervoor. Omdat niet iedereen zijn adres had vermeld kan ze dit niet persoonlijk bij
iedereen doen.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op dinsdag 2 maart 2010

Actielijst
Datum

Voor 01-12-09
Voor 01-12-09

05-01-10
02-03-10
02-03-10
02-03-10

Wat
Voor 1 december staat in de Jaarplanning het
volgende onderwerp gepland:
Infrastructuur/ Bouwen – Sportzaal Batau en
Rijnenburg.
Mail rondzenden over locatie voor de 2e parkbank
Navragen bij B. Lubbinge over onduidelijkheid
ontsluiting van Rijnenburg via de Galecopperbaan
Navragen datum avond website bouwen
Navragen handtekeningenlijst Burgerinitiatief
Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Voorstel vergoedingen/declaratiesysteem
Bespreken burgerinitiatief Galecop
Presentatie luchtkwaliteit door W. van Dam

Wie
???

C. van der Wurff
E. Roelofs
E. Roelofs
C. Brettschneider
E. Roelofs
Fin. Com.
E. Roelofs

Einddatum

