Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 12 mei 2015.
Aanwezig: René Hansen, voorzitter, Kees Koot, John Camu , Johan de Koning, Jos Eras, Ed
Roelofs, Roelie Pol,(waarnemend voor Stasja van den Berg), Carol Brettschneider,
Marianne Sleyffers, Yvonne van Batenburg, Hedy Verwey, Jos Eras, Hans Schenk, Wietse
Hamming (vanaf 21.10), Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: Ann de Wolf
Afwezig: Henk Boer, Jan van de Biezen, Roel Rijenga, Geert Eyck, Johan Gadella.
 1. Opening en vaststellen agenda.
René Hansen opent om 20.00 uur de vergadering met een welkom aan ieder. Hij deelt
mee dat hij een afspraak heeft gemaakt met Johan Gadella (wijkwethouder) dat hij
hem zou uitnodigen als er iets van belang is.
2. Afmeldingen zie boven.
3. Nieuws van de gemeente.
Ed deelt mee dat de Veiligheidsavond voor ouderen, (zie uitnodiging voor 11 juni),
verplaatst is naar Pit (oude Feniks)
Groen-grijs-blauw zal met de gemeente praten over het nieuwe beleid voor zwerfafval
en het verwijderen van afvalbakken. Het afval wat in de openbare afvalbakken wordt
verzameld is het duurste afval, want dit wordt niet meer gescheiden. Hondenbakken
worden niet weggehaald.
Dit staat los van de pilot ‘grondstoffen inzamelplan’ waarbij in de toekomst (2020)
70% van het huishoudelijk afval teruggewonnen zou moeten worden (thans 45%) Dit
op straffe van verhoogde tarieven. Bewoners van o.a. Batau-Noord zullen benaderd
worden om een beeld te krijgen van welke bijdrage zij daaraan zouden kunnen
leveren.
Yvonne van Batenburg merkt op dat de papierbakken heel zwaar zijn. Zij heeft gezien
dat de ophaaldienst die zware bakken moest tillen om ze te kunnen legen in de
ophaalauto. Dit tillen zou volgens ARBO helemaal niet moeten mogen. Roelie neemt
deze melding mee.
Roelie Pol vertelt dat Stasja v.d.Berg is bevallen van een zoon.
De Middenweide is toe aan asfaltonderhoud (Stasja heeft daar al eerder een kaartje
van gegeven) in de week voor of na de bouwvak zal dit gebeuren. Ook het voetpad
achter de Ingelandsweide wordt geasfalteerd. Kees vraagt of het mogelijk is dat
doorgaande fietsroutes standaard voorrang krijgen
N.a.v. het verslag meldt Roelie dat het gewraakte stuk Heemraadsweide niet is
ingericht voor 30 km.
N.a.v. de vraag om bij het Elzenbosje een ANWB bord met info te plaatsen zegt
Roelie dat de voorbereiding daarvoor nogal kostbaar is in tijd en geld. Er wordt wel
gezocht naar een alternatief.
Voor de niet functionerende drainage voor het speelveldje Elandweide/Gemzenweide
zal een offerte worden aangevraagd voor normale drainage. Het veldje zal dan ook
geëgaliseerd moeten worden.
Het hondenpad langs de A12 zal ook worden aangepakt.
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Yvonne meldt dat de speelvoorziening Hooierweide/Karnweide leuk is en veel wordt
gebruikt, maar de beplanting is een puinhoop. Het zijn nu troosteloze modderperkjes.
Betrokken buren willen een plan maken voor nieuwe inplant. Roelie vraagt dan met
haar contact op te nemen, dan bekijkt de gemeente wat moet worden voorbereid (het
zware grondwerk) Het perkje kan dan wellicht ook in zelfbeheer worden gegeven.
Marianne meldt nog dat er een hele stapel hout ligt bij de Hofweide. Ed zal het laten
bekijken, want er zijn strikte afspraken met de bewoners aldaar.
4. Verslag van de vergadering van 4 april 2015.
De stuiken ter afscheiding van de parkeergelegenheid artsenpraktijk Dukatenburg
komen nog.
De opening van Geynwijs was leuk. Het buurtplein zal hoofdzakelijk bemensd
worden door vrijwilligers.
Het aantal buurtsportcoaches is teruggebracht van 11 naar 6.
De flyer over het ooievaarsnest is bezorgd bij de omringende bewoners en uitgedeeld
bij de kraam op Koningsdag. Buurtbewoners hebben nog niet gereageerd. We moeten
wel rekening houden dat er aan de andere kant van de Nedereindseweg nog gebouwd
zal gaan worden. Ed stelt voor om over de plek nog te overleggen met de vogelwacht
o.i.d. Marianne zou de realisaatie niet te lang willen uitstellen, want er zijn meer in de
buurt rondvliegende ooievaars dan het paar op het nest in Galecop. Die zoeken
wellicht een plekje voor volgend jaar.
Actielijst:
Er is geen goed verslag van de wijkschouw, dus dit kan ook niet op de site worden
geplaatst.
5. Ingekomen stukken e.d., (voor zover niet al besproken onder punt 3.)
Ed vraagt of het afdakje dat langs de Reinesteijnse weg staat (gecombineerd
eigendom van Galecop en Bataau-Noord) door de gemeente geleend zou mogen
worden voor een experiment voor een plek voor ‘hangjongeren’ elders.
Hedy verklaart zich tegen, want het wordt nu ook door jongeren gebruikt en wat
moeten die dan?
Kraam op Koningsdag. Veel mensen hebben de neiging er met een boog omheen te
lopen! Op zich was de plek goed: tegenover het springkussen waar ouders toch
moeten wachten op hun kinderen, maar veel belangstellenden zijn er niet geweest en
er is dus ook niemand naar deze vergadering gekomen.
In Utrecht is op zondag de gemeentewerf open voor brengen van afval of herbruikbare
materialen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Zou dat ook iets voor N’gein zijn??
Bv. Op de middag als ook de winkels open zijn?
6. Financiën.
Geen bijzonderheden. We zijn in afwachting van de nieuwe bijdrage van de gemeente.
7. Verslagen commissies.
7. Groen grijs blauw.
Marianne zegt dat er nu wel erg veel ganzen komen in de bocht van de Batauweide . Ze
broeden op het eilandje, dus je kunt er niet makkelijk bij om eieren te schudden. Ganzen
ouders zijn zeer waakzaam, zodat er ook niet veel kuikens dienen als voer voor jonge
ooievaars en -reigers, zoals bij eendenpullen.
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De voetbalkooi aan de Nedereindseweg is altijd netjes. Carel van Dijk houdt er wat toezicht
op en zowel hij als de jongeren verdienen een compliment! Dat mag best eens in de wijkkrant.
Er is veel nieuwe aanplant in de wijk. Graag wat water geven als het langere tijd droog is!!
De berkenbomen op de Mercuriusburg geven nog steeds veel overlast als het zaad rijp is.
Olga wordt bedankt voor de mooie flyer die ze gemaakt had voor het ooievaarsnest.
Het ‘grote veld’ dat speelveld is voor jongeren, wordt ook altijd gebruikt voor loslopende
honden. En dat is geen goede combinatie met spelende kinderen want er zijn veel kinderen
bang voor (vooral als ze niet opgroeien met een hond in de buurt.)
Ed merkt op dat het amper te handhaven is. Het is een gedragsprobleem van de eigenaren.
Ook hierover een stukje in de wijkkrant zetten.
Binnenkort worden er weer bloembakken opgehangen in Batau-Noord en –Zuid en nu ook in
Wijkersloot.
7. PR/Communicatie.
De deadline voor de volgende wijkkrant is 5 juni.
7. OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
Er is een mooie kleedjesmarkt gehouden: 400 kleedjes en helemaal tot de Herenstraat. Het
was niet zulk stralend weer als vorig jaar, maar er was een heleboel enthousiasme.
De Oranjevereniging heeft geen enkele schuld aan het incident waarbij een verkeersleider
werd aangereden. Gelukkig is het goed afgelopen voor de werker. De aanrijder zal er niet zo
makkelijk van af komen.
7. Winkeliersvereniging .
Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn inmiddels de verbouwingen voor Sebas en voor de
nieuwe Bruna klaar. De schoenenwinkel is nu toch echt gestopt. Wellicht gaat Kees Omen
naar dit pand verhuizen met kaas, noten en betere wijnen. Zijn huidige pand komt dan leeg.
De eigenaar van het oude Brunapand heeft de huurprijs verlaagd, maar er is nog geen nieuwe
bestemming voor. Boekhandel Manschot dacht over een doorstart, maar twee boekwinkels op
dit plein is ook niet zo handig.
8. Bestuurszaken.
Geen speciale zaken te melden .
9. Politie.
Wietse meldt dat er in Batau-Zuid veel autoinbraken zijn waarbij navigatie wordt gestolen. Er
zijn twee specialisten in N’gein bezig. In Batau-Noord worden wel veel fietsen gestolen, maar
als de eigenaren geen aangifte doen staat de politie machteloos als ze wel worden
teruggevonden.
Met het oog op veiligheid merkt René op dat de straatverlichting van de Heemraadsweide al enige tijd
niet werkt, tussen tunneltje en Middenweide. Ed was hier niet van op de hoogte en zal er aandacht aan besteden.
Het had ook via de servicelijn gemeld kunnen worden. Voor telefoonnummer zie achterkant visitekaartje van
wnw Batau-Noord.
10. Rondvraag.
Er zijn geen opmerkingen voor de rondvraag.
De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.
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Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14
1-04-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein
Overleg gr.gr.bl over diverse punten

Wie

Einddatum

Hans
Met Ed/Stasja

doorlopend
voortgaand

13-05-14
3/6

Hofweide, wat gaat er verder gebeuren?

DB

Vraag om
terugkoppeling

03-06-14
02-12-14

Overleg winkeliers/marktmensen
Hofweide zienswijze?

Hans?/Johan G.?
Roel ?

02-12-14
06-01-15

Enquete scholen voor wnw graag kopie voor WNW
Koningsdag:

Ed
Wie wil de
Oranjevereniging
ondersteunen?

06-01-15

Auto’s door het grasperk naast flatgebouw.

03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15

Kaartje Batau-Noord voor groenbestek
Ooievaarsnest, plan uitwerken
Prullenbakken in eigen beheer (?)
Hondenpad achter geluidswal, slecht looproute
(asfalt) + veel lage takken in je gezicht
Vullen van bloembak piramide

07-05-15

Heeft de
aandacht.
Stasja
31-01-2016

winkeliersvereniging

hjbk notulist.
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