Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 5 november 2013
Aanwezig: Carol Brettschneider, Geert Eyck, ,Jan van de Biezen, Johan de Koning, Kees Koot,
Marianne Sleyffers, René Hansen (voorzitter), Roel Reijenga, Yvonne van Rossum, , Micha Giltay
(gemeente), Ed Roelofs (wijkmanager) , Wietse Hamming en collega Wouter(wijkagent)vanaf 21.15
uur, Heleen Buwalda (verslag),.
Afwezig met bericht: Hedy Verwey, Jos Eras, Henk Boer, Johan Gadella (wijkwethouder), Yvonne
van Batenburg, Jenneke Wensink, Jaqueline van Langeraad.
1 Opening en vaststellen agenda.
. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn een tweetal gasten, bewoners van de Nieuwe Baten om te praten om onderhoud van
gemeentelijk groen dat aansluit op de binnentuin.
Hr. Baudoin, bewoner van de Nieuwe Baten verwoordt de klachten over het gemeentelijk
groenonderhoud. Er is meer onkruid dan gras en boompjes zijn vernield of dood gegaan door
gebrek aan water. Hr. Gerard van Doorn van de gemeente is in juni wel een keer langs geweest
om het probleem te bespreken, maar dat heeft nog geen resultaat gehad. De bewoners willen het
stukje openbaar groen niet in zelfbeheer nemen.
2 Nieuws van de gemeente.
. Er wordt wel gecontroleerd op hondenpoep, maar dat is met de huidige bezetting aan BOA’s
onvoldoende voor de hele gemeente. Het hondenbeleid moet nog worden vastgesteld. Er is een
opruimplicht, men moet twee zakjes bij zich hebben [en die ook gebruiken!!]. De boete bij
overtreding is € 90.
Het trimstraatje is verplaatst naar het veldje bij De Waterlelie.
Na de storm is de gemeente druk met het versnipperen van afgewaaide takken. Er was nogal wat
schade, dus volop werk. Dat bewoners zelf takken hebben verzameld in de bladkorven zal hen
niet euvel worden geduid. Er wordt al weer druk gebruik gemaakt van de korven. De gemeente
houdt de wegen zo goed mogelijk schoon van bladafval, maar de echte bladcampagne komt pas
als alle blad is afgevallen. Marianne vraagt om ook te letten op vegen van de vrijliggende
fietspaden.
3 Verslag vergadering 3 september 2013
. Selma Hazeleger heeft bericht dat zij toch niet het secretariaat zal overnemen.
Naar aanleiding van de vraag of het ‘Grote veld’ militair oefenterrein is geworden deelt Ed
Roelofs mee dat er nu geregeld overleg is tussen het ROC, de omwonenden die geklaagd
hadden en de gemeente. De afspraak is dat leerlingengroepen niet al te manifest aanwezig zullen
zijn. Jan v.d. Biezen ”het geschreeuw is inderdaad de laatste tijd minder geworden”.
Als er weer klachten zijn graag melden bij Ed.
4 Mededelingen en ingekomen stukken.
. Het voorstel voor een gezamenlijk etentje voor eigen rekening wordt positief ontvangen (met
dank aan Yvonne v.R.) De secretaris zal een voorstel maken voor een tweetal data in tweede
helft januari en daarna een afspraak maken met Fairs.
N.a.v. mail van bewoners Zwaardenburg: gr.g.bl. zal contact opnemen.
Op 12/11 is er een bijeenkomst van de programmaraad in het stadshuis.
Op 19/11 is er weer politiek café. De 4 wethouders staan dan op de agenda. Iedereen welkom.
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Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Marianne zou volgend jaar nog een aantal extra baskets willen hebben voor de lantaarnpalen. Er
is inmiddels bericht dat de gemeente niet meer zal optreden als centraal aanvraagpunt. Heeft dat
gevolgen voor de prijsstelling? (Nu 200,- per basket. Gemeente is niet BTW plichtig. Kees
merkt op dat we dit jaar nog teren op onze reserves, maar dat we volgend jaar € 5000,- minder

subsidie zullen krijgen. Dan neemt dit project wel een flinke hap uit de geldmiddelen. Marianne
vraagt of het mogelijk zou zijn sponsors te werven voor dit project.
Roel meldt dat gr.gr.bl. graag een uurtje voor de vergadering zou willen bijeenkomen. Dat zal
vast wel kunnen in de openbare ruimte van Fairs.
Er wordt voorgesteld de volgende wijkschouw te houden op 2 september 2014, vanaf 19.00 uur.
Na afloop kan dan wellicht de reguliere vergadering nog plaatsvinden, met een uitwijk- of
verlengmogelijkheid op de 9de. Het vergaderrooster zal worden aangepast.
Marianne vraagt of het mogelijk zou zijn de verschillende achterpleintjes van een nummer te
voorzien. (of een letter). Dat voorkomt verwarring over welk pleintje men praat. B.v
Zwaardenburg of Rapierburg= zelfde pleintje.
Het nieuwste overzicht van de wijkschouw laat zien dat de gemeente geen hekwerk wil
plaatsten bij het speelpleintje met voetbalkooi bij Pallasburg. Gemeente zal voor wnw een reële
kostenraming maken als wnw een voorziening zelf wil bekostigen.
Is de Batauweg al opgeleverd? Vragen over kapot rijden hoek vanaf Batauweg/Heemraadsweide
de overliggende hoek heeft betonblokken ter bescherming. De paden bij Grote veld zijn (nog?)
niet voorzien van scheidingslijn voetgangers/fietsers.
5 PR en communicatie
b Alle leden van het wnw krijgen relevante mails doorgestuurd door de secretaris. Een centrale
mailbox lijkt voor ons niet echt nuttig.
Wijkkrant december: deadline 22 november. Als de flyer voor de Oranjevereniging i.o. klaar is
kan die misschien worden bijgevoegd?
Wie is wie: Geert Eyck, de websiteonderhouder.
5c Wijkplatform contact. Geert meldt dat er nog een vergadering moet komen. Er zijn
problemen geweest met het spontaan uitvallen van het hele netwerk. Naar de oorzaak wordt nog
gezocht. Ook wil men bekijken hoe er meer ‘verkeer’ naar de website te leiden is.
55d Oranjevereniging i.o.
HHans Schenk is helaas niet aanwezig. Er is wel een bijeenkomst geweest over de flyer. BatauNoNoord was het enige wnw dat een bijdrage had toegezegd, maar dat leek wat weinig. Er moet nu
eer eerst nagevraagd worden wat de kosten van drukken en verspreiding zullen gaan bedragen.
6 Bestuurszaken.
. Kees Koot zegt een heleboel info van de gemeente te hebben ontvangen ten behoeve van
inventarisering van tevredenheid onder de buurtbewoners. Hij moet eerst de gegevens
bestuderen. Wellicht is het een onderwerp voor de wijkkrant ? En misschien ook geschikt voor
een themaavond.
7 Financiën.
René Hansen complimenteert Kees dat zijn model financiële verantwoording als standaard is
ingevoerd voor alle wijknetwerken.
Het overzicht van de betalingen is via MOvactor ontvangen. Er is een positief resultaat: we zijn
zuinig geweest. René constateert dat het bij MOvactor wel heel lang duurt voor de
betalingsopdrachten worden uitgevoerd.
8 Politie.
Wietse is zojuist met collega Wouter gearriveerd. Hij deelt een brief uit die aan ouders van
minderjarigen wordt gestuurd over illegaal vuurwerk. Het vuurwerk als afgebeeld komt uit
Polen en heeft dezelfde gevolgen als een handgranaat. Het is levensgevaarlijk; je kunt er best
een auto mee opblazen of jezelf zwaar beschadigen als je het niet bijtijds weggooit. Onlangs zijn
een paar mensen met dit materiaal gesnapt. Die komen niet weg met een paar uurtjes Halt!
In Batau-Noord valt het op het moment mee met de inbraken, al zijn er gelukkig wel enkele
figuren gesnapt. Wees alert, zeker als je de hond uitlaat. Boeven houden daar niet van. Zie je
iets verdachts, bel 112.

9 Rondvraag
. Jan v.d. Biezen wijst nog eens op de gevaarlijke situatie bij de Vosseweide, waar een stukje
stoep abrupt ophoudt bij een hele hoge heg die alle zicht beneemt. Het is een algemene klacht
dat aan overhangend (privé)groen niets wordt gedaan. Wietse kent het pand. Stelt voor Mitros er
op aan te spreken. Ed zal actie ondernemen.
Carol brengt een klacht over van een bewoner van de Vuurvliegweide. De gemeente heeft
zonder enig overleg met de omwonenden een laadpaal voor elektrisch rijden aangebracht. Er
zijn nu twee parkeerplaatsten minder voor de buurt en het is er al zo vol. Dat geldt ook voor de
aanpalende Hagedisweide.
Heleen is eind november niet bereikbaar. Wel eventueel per mail. Weer terug met de december
vergadering. Yvonne: in de Molenkruier wordt vermeld dat de vergaderingen van het
wijknetwerk in Feniks zijn, dit klopt niet. (Heleen heeft het voor de tweede keer doorgegeven
aan de gemeente.)
Roel legt per 1-1-2014 het voorzitterschap van gr.g.bl. neer. Blijft wel lid van het wnw. Er moet
dus gezocht worden naar een opvolger voor de meest actieve ‘poot’ van het wnw.
Johan de Koning is bij een vergadering van wnw Wijkersloot, Zuilenstein en Blokhoeve
geweest. Vond het nuttig eens bij de buren in de keuken te kijken.
10 Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 3 december 2013. René nodigt iemand van ‘de nieuwe Baten’
uit.

Actielijst

Datum
10-05-11
06-09-11
14-05-13
01-10-13
1-10-13
5-11-13
5-11-13
5-11-13
5-11-13
5-11-13

Wat
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken:
o.a. secretariaat en voorzitter grgr.bl.
Hoe succesvol is lancering van Hondenkaart
Projectleider Batauweg uitnodigen? Heeft
oplevering al plaats gevonden? (Paden wijkpark)
Ideeën voor activiteiten nieuwe Baten doorgeven
aan René
Carol en Marianne belasten zich dit jaar met de
keuze kerstattentie.
Nummers voor achterpleintjes ?
Aanpassen vergaderrooster
Mail bewoners Zwaardenbur
Kostenraming hek speelplaats Pallasburg
Hoge heg bij Vosseweide

Wie
Wnw

Einddatum

Gemeente
Ed Roelofs
allen
Marianne en Carol

3-12-13

Marianne/Micha
Heleen
GrGrBl
Ed
Ed
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