Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 5 januari 2010
Aanwezig: C. Brettschneider, E. Roelofs (wijkmanager), R. Blom (CDA), R. Hansen (voorzitter),
R. Reijenga, K. van Dijk (opbouwwerker), M. van Vliet, G. Eyck (PvdA), C. van Dijk, O. Hansen,
H. Buwalda, W. Hamming (wijkagent, later), J. Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: C. van Staa, H. Schenk, E. van der Mooren, Y. van Delden, A. en H. Boer,
B. Lubbinge (wijkwethouder)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Er zijn een aantal afmeldingen.
Men moet zich voortaan afmelden bij de nieuwe secretaris via het emailadres van het
wijknetwerk.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen
Mevrouw Buwalda heeft zich bereid verklaard om secretaris van het wijknetwerk te worden en
wordt in deze functie benoemd.
K. van Dijk vertrekt bij het wijknetwerk en wordt vervangen door Albert Penners. De reden
hiervoor is een verschuiving van uren. A. Penners werkt meer uren en ondersteunt zeven
wijknetwerken en houdt zich bezig met de wijkservicezones. K. van Dijk ondersteunt de overige
wijknetwerken en wat andere projecten.
De ondersteuning door de opbouwwerker blijft hetzelfde.
Men vindt dat de communicatie tussen de SWN en de wijknetwerken nog wel wat beter kan
verlopen.
Vergoedingen/declaratiesysteem 2010: de volgende vergadering komt er een voorstel van de
financiële commissie.
Berichtgeving in AD betreffende burgerinitiatieven: dit verhaal klopt niet helemaal.
Presentatie over de bestrijding van berenklauwen: M. Manders kan hierover een presentatie
geven. E. Roelofs zal dit regelen. Berenklauwen kunnen brandwonden veroorzaken.
Ingekomen stukken
Mail betreffende opschoondag 19 en 20 maart 2010: tegenwoordig heet dit “NL Doet”. Hier kan
men zich opgeven als er een klus gedaan moet worden of als men wil meehelpen met andere
klussen. De gemeente ondersteunt dit. Op de website van de gemeente staat hierover informatie.
Mail betreffende plaatsing bank in de wijk: H. Buwalda: op de Vuurvliegweide is een bank rond
een boom weggehaald, misschien dat de bank hier geplaatst kan worden. Dit moet via C. Nauta
geregeld worden. E. Roelofs vraagt na of er een plan is om de oude bank van de Vuurvliegweide
te vervangen.
Mail betreffende speelmogelijkheden door G. Olthuis (Batau-Zuid): C. van Staa is van plan om
alle fracties te bezoeken om over het speelplaatsenbeleid te spreken en te vragen dit beleid te
veranderen. Batau-Zuid is hier ook mee bezig. C. Brettschneider vraagt in de vergadering van
Batau-Zuid of hierin samengewerkt kan worden.
Inspraak structuurvisie 2030 door Fokkesteeg en Galecop: de structuurvisie wordt volgende
week woensdag besproken in de raadscommissie.
Het wijknetwerk Galecop vraagt om handtekeningen van het wijknetwerk om het burgerinitiatief
te ondersteunen.
C. van Dijk merkt op dat Galecop dit initiatief zou komen uitleggen in de vergadering. Dit is nog
niet gebeurd.
Voor de volgende vergadering zal iemand van het wijknetwerk Galecop uitgenodigd worden om
uitleg te komen geven over het burgerinitiatief. Daarna kunnen eventueel handtekeningen gezet
worden om het burgerinitiatief te ondersteunen.

3.

Notulen van 1 december 2009 en actielijst
N.a.v. punt 2: E. Roelofs zal de luchtkwaliteit voor Batau-Noord opvragen.

N.a.v. punt 3:
- Naamgeving pad langs A2: er zijn drie namen bedacht en het college moet nu de naam voor
het pad vaststellen.
- Er is voldoende ruimte rond de voetbalkooi, dit moet minimaal 1.50 meter zijn en de ruimte
rond de kooi is 1.83 meter.
- De Baten wordt gebouwd, er zijn al zes palen de grond ingegaan.
- De thema-avond komt volgende keer aan de orde, A. Boer is vanavond niet aanwezig.
N.a.v. punt 6: verkeerssituatie Muntplein: het stadstoezicht houdt de gang van zaken rond laden
en lossen bij het Muntplein in de gaten. E. Roelofs zal R. Boer van stadstoezicht vragen wat er
aan gedaan wordt.
N.a.v. punt 8: K. van Dijk heeft de lijst van de werkgroepen aangepast en uitgedeeld. Als er iets
niet klopt kan dit aan H. Buwalda doorgegeven worden. Zij zal de lijst aan de afwezigen mailen.
N.a.v. punt 7: bomenbeleidsplan: E. Roelofs heeft nog geen terugkoppeling gehad. Op 15 januari
moet de lijst ingediend zijn. E. Roelofs laat weten hoe het er mee staat.
N.a.v. punt 9: de borden “uitrit bouwverkeer” staan er.
E. Roelofs: de JOP staat nog opgeslagen. Hij vraagt wat het wijknetwerk hiermee wil.
Er zijn niet zoveel hangjongeren meer en de JOP is dus eigenlijk niet meer nodig. Het
wijknetwerk vraagt E. Roelofs om te kijken wat er mee gedaan kan worden. De jongerenwerkers
moeten hier nog bij betrokken worden.
4.

Nieuw convenant wijkgericht werken
C. van Staa is naar de bijeenkomst geweest. E. Roelofs: de oude stukken zijn doorgenomen, er is
gekeken wat er uit kan, wat veranderd moet worden en wat kan blijven staan. Hier is een nieuw
document uitgekomen. Het wijknetwerk Batau-Noord blijft wijknetwerk heten en geen
wijkplatform zoals in het stuk staat. Dat moet nog gewijzigd worden. Als dit aangepast wordt
gaat het wijknetwerk akkoord met het nieuwe convenant.
Voor het wijkbudget is een vast budget van € 25.000 wat verdeeld wordt onder de
wijknetwerken. Het budget mag één jaar meegenomen worden.
Er moet nog verantwoording over de financiën van 2008 en 2009 afgelegd worden.

5.

Burgerinitiatief wijknetwerken Nieuwegein-Noord
Dit is behandeld bij punt 2.

6.

Jaarplanning 2010
R. Reijenga vraagt of de kapotte muurtjes bij bruggen meegenomen worden in de wijkschouw.
E. Roelofs: de wijkschouw gaat over grotere zaken, kleine zaken moeten bij de servicelijn
gemeld worden.
M. van Vliet: bij de mail van de servicelijn is er te weinig ruimte om zaken goed aan te kunnen
geven, zoals de aanduiding van een pad wat geen naam heeft.
Bij de bouw van de Baten moet er op gelet worden dat dit veilig gebeurt voor de wijkbewoners
zoals in- en uitrijden van bouwverkeer. Voor de vergadering in maart kan er iemand uitgenodigd
worden die met de bouw te maken heeft en informatie kan geven over wat er allemaal staat te
gebeuren.
Een thema-avond over de bouw is ook een idee.

7.

Loesje
M. van Vliet: er is een workshop geweest. Er zijn drie teksten gemaakt waaruit het wijknetwerk
er één kiest.

8.

Rondvraag
R. Blom legt uit dat de speeltoestellen in de bouwspeeltuin aan bepaalde eisen moeten voldoen.
E. Roelofs: oud en nieuw is rustig verlopen. Er volgt nog een evaluatie.
C. Brettschneider: wordt er rond de worldcup iets georganiseerd.
E. Roelofs: er worden weer straatprijzen uitgereikt en het wordt wat grootser opgezet dan de
vorige keer.

H. Buwalda: er is een brief van Rijkswaterstaat verspreid over de uitbreiding van de A2. Gaat het
wijknetwerk hier iets aan doen. De brief kan opgevraagd worden bij Rijkswaterstaat. R. Hansen
heeft nog een exemplaar en zal dit aan H. Buwalda mailen zodat het naar alle leden van het
wijknetwerk gestuurd kan worden.
W. Hamming: er zijn zes man opgepakt voor inbraken. Oud en nieuw is rustig verlopen.
C. van Dijk: de afvoer van de Menuetbrug is nog steeds verstopt, het klappaaltje staat er nog
niet. Hij vindt dat het allemaal wel lang duurt. E. Roelofs heeft het allemaal doorgegeven en
zoekt uit waarom het nog niet gebeurd is. Hij kan gebeld of gemaild worden als er iets niet
gebeurt wat doorgegeven is.
Vrachtwagens die de bouwplaats nog niet op kunnen blijven op de Batauweg staan. Dit is erg
gevaarlijk. Hier zal iets aan gedaan moeten worden.
K. van Dijk: A. Penners is haar opvolger bij het wijknetwerk, zijn emailadres is:
albert.penners@welzijnnieuwegein.nl en zijn telefoonnummer 0643368420.
R. Reijenga vraagt van wie de uitnodigingen voor de klankbordgroep komen. Van K. van Dijk of
A. Penners. R. Hansen merkt op dat het punt financiën in de klankbordgroep besproken moet
worden.
R. Hansen: de vergaderfrequentie blijft zoals die nu is, gezien de onderwerpen die aan de orde
zullen komen in de volgende vergaderingen.
Hij bedankt K. van Dijk voor haar inzet voor het wijknetwerk.
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op dinsdag 2 februari 2010.

Actielijst
Datum

Wat
Voor 1 december staat in de Jaarplanning het
volgende onderwerp gepland:

Wie
???

Infrastructuur/ Bouwen – Sportzaal Batau en
Rijnenburg.

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

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

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
Uitnodigen M. Manders over berenklauwen
Iemand van wnw Galecop uitnodigen

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

Einddatum

