Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 2 december 2014
Aanwezig: René Hansen , John Camu , Johan de Koning, Geert Eyck , Jos Eras, Ed Roelofs, Stasja van den
Berg, Roel Reijenga, Carol Brettschneider, Jan van de Biezen, Geert Eyck, Hedy Verwey, Kees Koot , Marianne
Sleyffers , Yvonne van Batenburg , Johan Gadella (wijkwethouder), J. de Wolf,
Wietse Hamming (politie, vanaf 21.00), HansSchenk, Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: Henk Boer
Opening en vaststellen agenda.
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor Stasja van den
Berg. Zij neemt de werkzaamheden van Els Reining over, die binnen de gemeente een andere taak
heeft gekregen. Agendapunt 4 wordt naar voren gehaald.
4. Nieuws van de gemeente.
Er staan momenteel drie bloemenpiramides langs de Batauweg. Een is gevuld met planten, een is leeg
en een is de top van de piramide kwijt. Er is een omwonende die een van de piramides heeft
geadopteerd. Welke? De gevulde, de lege of de halve? (wat gaat de winkeliersvereniging doen met
‘hun’ piramides? Winterviolen planten of leegstand tot het voorjaar?)
Ed meldt dat het onkruidbestrijdingsmiddel ‘ round-up’ wat nu gebruikt wordt tegen onkruid in
verharding, uit milieuoverweging vanaf 1-1-2015 niet meer zal worden gebruikt. Daarvoor in de plaats
wordt gekozen voor heetwater besproeiing. Het werk is nog niet aan een aannemer gegund. In lastige
hoeken zal worden gebrand.
Hofweide. De gemeente heeft ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld, binnen het kader van .-.-.Alleen naast de Enecokast mag een buitenberging blijven staan die al jaren werd gedoogd. Het terrein
zal aan de oostzijde worden afgesloten met een haag. Er is nog geen beslissing genomen of er in twee
woonlagen mag worden gebouwd. Omwonenden hebben nog de gelegenheid hun zienswijze in te
dienen. (hwt wnw ook, maar wie pakt dat op? Roel? Hij heeft wel belangstelling voor wat op die
plaats wordt vestgesteld) Ed zegt desgevraagd dat er geen relatie is tussen de herinrichting van de
Hofweide en het programma ‘wisselgeld’.
Roel merkt op dat het wnw niet betrokken is bij de besluitvorming rond de voorgestelde tekening.
Het wijknetwerk wil graag zodanig worden geïnformeerd dat men eventuele vragen van buurtbewoners
kan beantwoorden.
Ed zegt dat opdracht is gegeven aan communicatie om wnw te informeren als over een wat groter
project als de buurtbewoners worden geïnformeerd middels een ‘Buurtbericht’.
Kees vraagt naar de enquete die de scholen hebben gekregen. Krijgen wij die ook te zien?
Het binnenpleintje Gemzeweide/Elandweide ligt overhoop. Er wordt verticale drainage aangebracht om
het veld beter bespeelbaar te maken. Het zou voor de Kerst klaar moeten zijn.
Marianne zou graag zien dat de stekelstruiken tussen het veld en het pad achter de schuurtjes zouden
worden gerooid. Het wnw zou daarop voor nieuwe struikjes (ligusterhaag) kunnen zorgen die de
omwonenden zouden moeten planten. (de haag moet na uitgroei wel regelmatig gesnoeid worden)
Stasja vraagt na wat er beheerstechnisch geplaatst zou kunnen worden. Maak er een burendag feestje
van!
Het voet- fietspad tussen ROC en Evenaar is bijna klaar.
Rond het Muntplein liggen bij de rioolputten nog steeds veel peuken en kauwgom. Dit verbaast Hans,
omdat er onlangs verschillende asbakken zijn gezet. Ook de ‘zooi’ onder de winkelwagentjes moeten
de winkeliers laten weghalen.
Gemeente gaat , ter bestrijding van zwerfvuil, meer afvalbakken plaatsen.
Er is nog een wnw dat hanging baskets wil plaatsen. Gezamenlijk bestelling regelen met de leverancier.
En de rekening naar de gemeente sturen vanwege BTW vrijstelling. Kosten worden door de wnw’s
voldaan.
Marianne vindt het jammer dat er drie lantarenpalen zijn waar reclameborden aan hangen. Elders lijkt
dat geen bezwaar te zijn om er ook een plantenmand aan te hangen. Hoe zit dat nu echt?
Roel vraagt hoe het zit met vernieuwing van beplanting. Voorlopig alleen op de achterpleintjes!
Kees informeert naar actie tegen vuurwerkoverlast en Johan vraagt of het papier wat later kan worden
opgehaald dan op 31 december, want de handhaafbaarheid van verbod afsteken vuurwerk is toch niet
te regelen.

1

5. Verslag vergadering 4-11-2014.
De kerstboom zal tussen 5 en 8/12 worden geleverd. Wie wil helpen optuigen?
Hoe zit het met de Ziggo-kasten? Ed heeft met Ziggo afgesproken dat zij alles zullen controleren
De wijkkrant zit vol. Wel ophalen van papier zal worden vermeld.
Als er (zwaar) vuurwek wordt afgeschoten en je ziet wie het doen (signalemant) dan 112 bellen Anders
het gewone nummer:0900-8844.
Johan Gadella meldt dat er een nieuwe marktregeling in de maak is. Nu hebben alle kooplieden een
eigen vergunning. Men denkt aan een eigen stichting voor de kooplieden met een marktmanager die
alles regelt tussen kooplieden en gemeente. Het College houdt het recht van aanwijzing van
marktplekken.
Verhuizing van de dinsdagmarkt naar het binnenterrein van het Muntplein is nog niet aan de orde
geweest.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met de toelichting die Els Reinking nog heeft
doorgezonden over de gemeentesite www.nieuwegein.nl/metelkaarvoorelkaar .
6. Financiën.
Kees heeft bericht van de gemeente ontvangen dat de afzonderlijke uitgaven van het wnw moeten worden
verantwoord. Geen probleem, want dat gebeurt al. Als er een overschot is mag dat maximaal twee jaar in kas
worden gehouden, daarna vloeit het geld terug naar de gemeente. (tenzij er duidelijk omschreven voor een
bepaald dure investering wordt gespaard ?) Declaraties graag voor het einde van het jaar indienen.
6 Januari is de begroting 2015 te bespreken.
7. Verslagen commissies.
7. Groen grijs blauw.
Ed meldt dat er een plan voor beplanting in 2015. Aan elk budget is een grens.
De commissieleden hebben niet altijd voldoende tijd voor de burger. Er moeten nieuwe leden bijkomen!
Bij de Hooiersweide is een schommel geplaatst.
7. PR/Communicatie.
Geert merkt op dat buurtplein Batau-Noord een facebook account heeft. Hij vraagt zich af of we daarop zouden
kunnen meeliften. Gaat het navragen.
René meldt dat er op 13-1-2015 een overleg vergadering voor de verschillende wijknetwerken is, o.l.v.
wethouder Stekelenburg.
7. “OranjeVereniging Nieuwegein-Noord”.
Hans meldt dat 27 april groots gevierd gaat worden, met een kleedjesmarkt van de Batauweg tot de Heerenstraat
( Onder voorbehoud van de weersomstandigheden!). Het comité is al druk met de voorberidingen (o.a.
veuiligheidsplan.)
7. Winkeliersvereniging .
De reorganisatie van het winkelcentrum waar 4 jaar over is gepraat en getekend gaat niet door in die vorm. De
samenwerking met AM is opgezegd. Men voorzag dat in de realisatie als voorgesteld er twee grote trekkers
zouden zijn, ten koste van de zelfstandige winkeliers. AH en Lidl willen wel op een of andere manier uitbreiden.
Nu het contract is afgeketst kan de renovatie van de vers-straat worden begonnen.
8. .Bestuurszaken.
Geen speciale zaken te melden . Er is nog geen afspraak met de wijkwethouder gemaakt.
9. Politie.
Wietse presenteert met verve de nieuwe politiemode-voor-dagelijks-gebruik. Donkerblauw met een knalgele
streep over borst en rug en voor situaties waarin echt opvallen van belang is een helemaal gele jas. Het overhemd
is vervangen door een pulli. Scheelt een hoop strijkwerk!.
In december zijn er 6 tot 8 extra politiemannen/vrouwen extra voor ’s avonds op straat. Het aantal auto inbraken
is afgenomen sinds een periode van intensive auto controle’s, maar de echte bazen zijn nog niet gepakt. Die
halen de auto’s nu rechtstreeks bij de dealers!! Er zijn ook 9 woninginbraken geweest, de afgelopen periode.
Er rijdt regelmatig een quad door de wijk met te hoge snelheid en te veel lawaai. Als je hem ziet, bel 0900-8844.
Evenzo bij vernielingen en vuurwerk.
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10. Rondvraag.
Jos vraagt hoe het zit met de evaluatie van de hondenkaart. Kijk zelf even op de site, adviseert Ed.
Marianne vraagt of er een uitloopgebied gemaakt kan worden achter de Herteweide waar nu gekapt is.
Zij vraagt ook os er nieuwe visitekaartjes komen met het nieuwe secretariaatsadres.
Kees vraagt wat er gaat gebeuren met het gebouw van Piramidion, nu ‘de Madeliefjes’ er uit zijn. Dreigt te
verloederen. Ed zal nazoeken wie de eigenaar is.
Johan vraagt of men weet dat er een nieuwe sportschool in de N.-Baten zal komen. Dat was voor iedereen een
verrassing.
Ed zegt dat er rond de feestdagen ‘hotspots’ zullen worden ingesteld tegen overlast. Volgend jaar komt er een
nieuw veiligheidsplan. De gemeente wil de wijknetwerken daarbij betrekken om mee te denken.
De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten.
Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein

Wie

Einddatum

Hans

doorlopend

1-04-14
1-04-14
13-05-14
3/6

Overleg gr.gr.bl over diverse punten
Maak kaartjes om knelpunten aan te geven
Hofweide, wat gaat er verder gebeuren?

Met Ed/Stasja
grgrbl
DB

voortgaand

03-06-14

Achterstallig onderhoud Ziggo kasten

03-06-14
03-06-14
09-09-14
07-10-14
02-12-14
02-12-14
02-12-14

Overleg winkeliers/marktmensen
Gesprek met Kunstcie. aangaan
Aanmoedigingsprijs zelfbeheer
Info wnw op scherm in Baten
Hofweide zienswijze?
Begroting wnw
Enquete scholen voor wnw?

Ed : gr.gr.bl Lijst van
plekken aanleveren
Hans?/Johan G.?
Heleen
John.
Roel ?
Kees cs.
Ed

Vraag om
terugkoppeling

?
In gang
6-1-2015

hjbk notulist.
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