Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 3 september 2013
Aanwezig: Geert Eyck, Hans Schenk, Hedy Verwey, Heleen Buwalda, Jan van de Biezen, Jos Eras,
Johan de Koning, Kees Koot (vice-voorzitter), Marianne Sleyffers, Roel Reijenga, Yvonne van
Batenburg, Ed Roelofs (wijkmanager), Micha Giltay (gemeente), Johan Gadella (wijkwethouder),
Jenneke Wensink (verslag)
Sander Bos en Patricia Nowak van Bewoners Collectief Nieuwegein
Afwezig met bericht: Carol Brettschneider, René Hansen, Yvonne van Rossum, Jacqueline van
Langeraad
1.

Opening en vaststellen agenda
Kees Koot, de vice-voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn twee gasten van het Bewoners Collectief Nieuwegein die hier iets over komen vertellen.
Bij punt 5a komen de bloemenbaskets aan de orde en de stand van zaken van de pleintjes.
Hans Schenk moet eerder weg, punt 6 wordt verplaatst na punt 4.

2.

Nieuws van de gemeente
Ed Roelofs: donderdagavond is er een inloopavond op het gemeentehuis over het gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan. Dit is van 20.00 tot 21.30 uur.
Hans Schenk: de communicatie met de winkeliers over het opbreken van de Batauweg is goed
verlopen.
Volgende week wordt het werk afgerond.
De zondagopening van de winkels: Johan Gadella zegt dat dit volgende week in de
raadscommissie besproken wordt. Er is een enquête gehouden en de meerderheid was voor
openstelling op iedere zondag. Er zijn bewoners die religieuze bezwaren hebben en er waren
vragen over het parkeren. De openstelling is vanaf 12 uur. Eind september komt het in de raad en
dan gaat het in oktober in.
Sander Bos en Patricia Nowak van Bewoners Collectief Nieuwegein krijgen het woord.
Zij komen uit Jutphaas/Wijkersloot. In april hoorden zij dat er woningbouw gaat komen aan het
Hesseveld. Het veld heeft een groenbestemming en krijgt nu een woonbestemming. Er waren
veel vragen hierover van de bewoners. Ze willen graag meedenken met de gemeente over
waarom er hier gebouwd moet worden. Zij merkten dat er ook op andere plaatsen in Nieuwegein
gebouwd gaat worden en dat bewonersgroepen met dezelfde vragen zaten als zij. Ze hebben die
groepen benaderd en willen gezamenlijk proberen met de gemeente in gesprek te gaan waar het
beste gebouwd kan worden zodat het woongenot in Nieuwegein behouden blijft.
Ze willen bekendheid geven aan hun initiatief door nu alle wijknetwerken af te gaan. Binnenkort
willen ze zich in de Molenkruier presenteren.
Ze hebben al gesprekken gehad met de gemeente en hebben binnenkort een gesprek met de
wethouder.
Ze zijn nu bezig een stichting op te richten. Ze zullen het wijknetwerk op de hoogte houden van
hun activiteiten.

3.

Verslag vergadering 4 juni 2013
N.a.v. punt 2: de verlichting voor de voetbalkooi moet nog gebeuren. Er is opdracht voor
verstrekt. Er komt een tijdsklok op.
N.a.v. punt 4: Heleen Buwalda: in de vorige vergadering heeft Carel van Dijk het gehad over de
verwijzingsbordjes op het Muntplein. De bordjes zitten op de gevel, dat is niet een plaats waar je
ze zoekt.
Ed Roelofs zegt dat destijds met Marleen Manders is afgesproken dat er verwijzingsbordjes
aangebracht zouden worden. Dat is ook gebeurd met goedkeuring van de aanvragers. De
nooddiensten hebben er geen problemen mee.
Carel heeft toch regelmatig nooddiensten zien zoeken naar de juiste straten en huisnummers. Er
was afgesproken om met hem te gaan kijken naar de bordjes. Dat is niet gebeurd.

Hans Schenk vindt het een kwalijke zaak dat er geen afspraak met Carel gemaakt is of dat hij
niet afgebeld is.
Ed zal contact met Carel opnemen.
Punt 5a: het trimstraatje waar bezwaar tegen werd gemaakt is nog niet weg.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken
De kopij voor de wijkkrant moet 6 september binnen zijn.
Henk Boer is verhuisd naar de Doorslag.
Op 10 september is er een ronde tafelgesprek over buurtplein Nieuwe Baten met het bestuur van
de Nieuwe Baten.
Het hondenbeleid is nog niet vastgesteld.

6

Bestuurszaken
Hans Schenk: de wijknetwerken zijn bij elkaar geweest. De kleedjesmarkt is dit jaar niet
doorgegaan. Ze willen die volgend jaar weer organiseren, daarvoor en om ook andere activiteiten
te organiseren willen ze een Oranjevereniging Nieuwegein-Noord oprichten. Er is een
voorbeeldflyer gemaakt, die is naar de wijknetwerken verstuurd. Als de flyer goedgekeurd is
wordt hij verspreid. Ze hebben plannen om de kleedjesmarkt naar Jutphaas uit te breiden.
Het wijknetwerk Batau-Noord stelt € 50,- beschikbaar voor de flyer.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Marianne Sleyffers: er hangen nu 20 bloembakken aan de lantaarnpalen. Er zijn nog palen waar
niets aan hangt. Er kunnen 30 bakken hangen. Ze wil het wijknetwerk Galecop vragen de eerste
zeven bakken voor hun rekening te nemen, aan het begin van de Batauweg. En ze vraagt om nog
een piramide erbij.
Als er iets met de bakken is moet er één persoon komen die contactpersoon is voor de uitvoerder
zodat niet iedereen hem gaat bellen. Dit moet nog geregeld worden.
De Hagedisweide heeft vijf baskets aangevraagd maar die aanvraag wordt niet gehonoreerd.
De bladkorven moeten via Micha Giltay geregeld worden, hij kijkt hoeveel korven er zijn.
Het Meikeverpad is verzakt, er zitten kieren van wel drie centimeter in.
De pleintjes: aan het pleintje Gazelleweide wordt gewerkt, het pleintje Gemzeweide wordt
opgehoogd.
Roel Reijenga: op het fietspad Apolloburg/Zwaardenburg rijden auto’s, de paaltjes zijn
weggehaald.
Micha: voor de veiligheid zijn de paaltjes verwijderd, als er auto’s over rijden is dat een
handhavingszaak.
Hedy Verwey stoort zich aan het taalgebruik van de werkers in het groen. Daar mag best iets
over gezegd worden.
Ed: er is doorgewerkt in de vakantie, volgende week geeft hij een update van de schouwlijst.
Kees Koot: er zou een lijstje gemaakt worden vanuit de wijkschouw voor zaken waar een
financiële bijdrage voor gevraagd wordt.
Marianne: er komt geen tweede trimstraatje, dit geld kan gebruikt worden voor andere
speeltoestellen.
Marianne: het eigen beheer op de Sikkelweide gaat niet zo goed. Er zijn wat problemen.
Micha: er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de bewoners over het eigen beheer.
Jan van de Biezen: het onkruid blijft staan langs het fietspad bij het grote veld. De wandelpaden
houden op een gegeven moment op en dan moet je op het fietspad verder lopen.
Jan: bij de Marterweide vanaf het Muntplein verspert een hoge heg het uitzicht. Het trottoir
houdt abrupt op, zodat voetgangers op de rijbaan moeten gaan lopen. Hij vraagt of er
geïnspecteerd wordt op overhangend groen.
Micha meldt dat daar geen beleid voor is.
Kees schrijft hier een stukje over in de wijkkrant.
Jan: er staan nog veel berenklauwen.

Roel: twee jaar geleden zijn de berenklauwen geïnjecteerd, er is nog geen evaluatie over hoe dit
verder gegaan is.
Marianne: bij het fietspad bij de school is prima gesnoeid.
Heleen: de berenklauwen moeten gemaaid worden als het zaad nog niet rijp is.
Marianne is teleurgesteld over de minimale opkomst bij de wijkschouw.
Er moet een voorstel gemaakt worden wanneer de volgende wijkschouw plaatsvindt.
Ed: het trimstraatje moet een nieuwe plaats krijgen. Tegen plaatsing op de Tapirweide zijn vier
bezwaren ingediend. Hij stelt voor om het in de buurt van de kooi te plaatsen. Hij maakt een
voorstel voor drie mogelijke plaatsen in het park.
Roel is het er niet mee eens, hij vindt dat het trimstraatje ook langs het Meikeverpad geplaatst
zou kunnen worden.
5b

PR en communicatie
Kees Koot: de volgende wijkkrant komt eraan. Er kunnen nog stukjes ingeleverd worden.

5c

Wijkplatform contact
Geert Eyk is naar een vergadering van de wijkplatforms geweest over de website. Het was een
eerste kennismaking. Er zijn tips uitgewisseld. Binnenkort is er een volgende vergadering.

7.

Financiën.
Er zijn een paar aanvragen voor buurtbarbecues gehonoreerd.

8.

Politie
Wietse Hamming is niet aanwezig.

9.

Rondvraag
Heleen: laat in de wijkkrant een advertentie voor een nieuwe secretaris plaatsen. Ze stopt
hiermee tussen nu en eind mei. Wie wil de kerstattentie verzorgen? Dit punt komt volgende keer
op de agenda.
Geert: de voorrangssituatie op de Heemraadsweide-Nedereindseweg is niet duidelijk. Ed gaat
hiernaar kijken.
De kinderopvang Madeliefje op de Middenweide is weg.
Yvonne: ze heeft een melding gedaan bij de politie over ’s nachts voetballen op de
Hooiersweide. Wietse heeft dit goed opgepakt.
Jos: er is overlast van paardenpoep. Ed zegt dat hierover al gesproken is met de manege. Er
wordt op gehandhaafd. De servicelijn kan hiervoor gebeld worden.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 1 oktober 2013.

Actielijst

Datum
10-05-11
06-09-11
14-05-13

Wat
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken
Hoe succesvol is lancering van Hondenkaart
Projectleider Batauweg uitnodigen

Wie
Wnw
Gemeente
Ed Roelofs

Einddatum

