Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 3 juni 2014
Aanwezig:, Jos Eras, Johan de Koning, Kees Koot (voorzitter), John Camu, Hans Schenk, Roel Reijenga, Ed
Roelofs (gemeente), Yvonne van Batenburg, Jan van de Biezen, Carol Brettschneider, , Burgemeester
Backhuijs, Johan Gadella (wijkwethouder, vanaf 20.50) ,Wietse Hamming (wijkagent, vanaf 21.00), Ann de
Wolf, Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: René Hansen ,Marianne Sleyffers, Els Reinking, Yvonne van Rossum, Jaqueline van
Langeraad, Henk Boer, Geert Eyck, Hedy Verwey
Afwezig: Erna Kotkamp
1 Opening en vaststellen agenda.
. De vice-voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. René treft de laatste voorbereidingen
voor het beklimmen van de Alpe d’Huzes (helaas, hij raakte geblesseerd maar kon wel zijn zoons
aanmoedigen, samen met Olga))
2. Zie boven.
3. Ingekomen stukken, post en mededelingen
A Johan Annema is dit keer verhinderd..
B De heren Jan van Wijk en Martin Scheepers zijn wel aanwezig. Zij vertegenwoordigen de bewoners van
Landmansweide 1-21
Klacht 1: in hun straat (30 km zone) wordt veel te hard gereden door de buurtbewoners. Zij zijn al
aangesproken op hun gedrag, maar waarschuwingen helpen maar kort.
Ed Roelofs zegt toe dat er een verkeersdeskundige zal komen kijken (er is overdag altijd wel iemand thuis)
Klacht 2: het speelveldje richting groenzone wordt druk gebruikt. De buurtbewoners houden de boel
schoon, maar er zitten splinters aan verschillende speelwerktuigen en daar is weinig aan te doen. Ed is wat
verrast, want speeltoestellen moeten jaarlijks gekeurd worden. Er zal naar gekeken worden.
Klacht 3: Het achterpad ( tussen Meikeverpad en Middenweide) is niet verlicht. Het scheelt dat de elzen
wat zijn opgesnoeid, maar ze nemen nog steeds veel licht weg. Ed zal het gelijk laten meenemen als er toch
geïnspecteerd wordt.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen: de gemeente is succesvol bij de ombouw van kantoren tot woningen. Zijn er ook plannen
m.b.t. tot leegstaande kantoren in Batau-Noord? B.v langs de Batenburg? Hoe zit het met plannen
Muntplein? Wijknetwerk heeft nog geen reactie mogen ontvangen op onze brief van februari. Er zal nog
een kopie naar Ed worden gestuurd.
4. verslag van de vergadering van 13 mei 2014.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Actielijst.
Hofweide. De Burgemeester licht toe dat er binnen enkele weken een voorstel van het College komt. Er moeten
grenzen worden vastgelegd. Er komt geen uitbreiding van het kamp. De dwars geplaatste caravan staat daar maar
tijdelijk. Het blijven 6 plaatsen voor woonwagens. Ook de buren willen dat er iets aan het terrein gedaan wordt.
(na de zware snoeibeurt is het geen fraai aanzicht als entree voor de wijk).
5. Nieuws van de gemeente.
Verder licht de Burgemeester toe dat de gemeente verdeeld zal worden in 5 wijken, geconcentreerd rond de
wijkservicepunten/buurtpleinen. De 10 wijknetwerken blijven wel gehandhaafd. Er zal bediscussieerd worden
wat de rol van de wijknetwerken zal zijn en wat van de wijkwethouder. Martijn Stekelenburg is de nieuwe
wethouder met de portefeuille ‘contact met de stad’.
Ed Roelofs meldt dat er, naar aanleiding van de vraag over kunst in de wijk, een overleg zal worden gehouden
tussen de kunstcommissie en het wijknetwerk.
6. Verslagen commissies.
Groen grijs blauw.
1. Er is nog geen nieuwe uitdraai van de excelsheet van Els ontvangen.
Bewoners Sikkelweide (?) hebben een klacht tegen overdadig populierenpluis. Dit is al jaren een probleem en zij
willen nu actie gaan ondernemen.
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De bermen langs de Batauweg zijn nu zo hoog uitgegroeid dat er weinig zicht is. (Aansluiting Galecopperlaan
op Batauweg.)
Er is nog steeds een probleem met Citytech over een lantarenpaal waar bloemenbasket op zou komen. Cityrecht
zegt van niets te weten. Ed zal navragen.
Er wordt gewezen op scherpe grassoort die spontaan overal opkomt, vooral ook rond lantarenpalen. Er gaat een
monster rond. Vroeger noemden we dat kruipers. Honden krijgen de scherpe zaden in de poten.
2. Graag oproep in de wijkkrant voor aandachtspunten wijkschouw.
Overal staan Ziggo kastjes die er heel slecht uitzien; Ziggo doet er niets aan. Ed merkt op dat dit echt een zaak
van Ziggo is en die heeft er geen belang bij. Jan van Wijk merkt op dat de kasten door de gemeente worden
gedoogd en dat er een plicht tot onderhoud is. Maar als particulier heb je geen poot om op te staan. Foto’s
doorsturen aan Ziggo! Meenemen in de schouw!
Roel vraagt zich af of Batau-Noord wordt vergeten bij nieuwe beplanting die op vele plaatsten te zien is. Els
weet er meer van, maar die is er op het moment niet.
6 PR/Communicatie.
Geen info.
6 Wijkplatform contact.
Geert is afwezig. Hij had wellicht nog info over ‘nieuwegeinse wijken’
6 OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
Geen nieuws.
(Johan Gadella komt binnen)
6 Winkeliersvereniging .
Hans vraagt of Nieuwegein ook glasvezelkabel krijgt. De Burgemeester meldt dat de coalitie er wel over in
overleg wil. Dan zou glasvezel tot in de woning kunnen komen.
Hans meldt dat Ad van Tellingen vorige week is gecremeerd. (Eigenaar van Sebas)
De vraag naar het plaatsen van asbakken bij de rookplekken van het winkelpersoneel zal nog in de
winkeliersvereniging besproken worden. De pizzeria zou al een peukenbak hebben.
Bij de eerstvolgende marktkramen vergadering praten over eventuele verplaatsing van markt naar het plein.
Johan Gadella heeft markt in zijn portefeuille.
6 Bestuurszaken.
Kees meldt dat het bestuur uiteindelijk toch besloten heeft een donatie aan de kledingbank te geven. De bank zal
verhuizen naar de Archimedesbaan.
7 Financiën.
In afwachting van het budget 2014 zijn er geen bijzonderheden.
8. Politie.
Burgemeester Bachhuijs meldt dat het aantal woninginbraken minder wordt. Maar de Nieuwe Baten is al voor
de 10de keer ‘bezocht’ door inbrekers. Veel fietsendiefstallen, vooral in centrum. E-bikes zijn gewild. (Er zijn
drie gratis bewaakte stallingmogelijkheden in het centrum!) Het aantal auto-inbraken blijft een punt van
aandacht. Is er een verdachte situatie: bel 112!
Martin Scheepers zegt dat er in zijn buurt nogal eens iets gebeurt. Hoe kom je aan ‘buurtpreventie’ bordjes?
Hr Backhuijs wil graag horen welke ideeën in de buurt leven.
Wietse, inmiddels binnen, weet dat er in week 22 geen incidenten waren, in week 21 twee + een poging en in
week 20 drie.
Binnen de politie is onderzoek naar doeltreffend inzetten van manschappen. In de decembermaand, als er veel
inbraken zijn, nemen veel politiemensen juist hun overuren op in vrije dagen. Dit zou anders moeten worden
geregeld.
9. Rondvraag.
Heleen gaat met vakantie, dus het verslag komt wat later.
Johan Gadella blijft wijkwethouder. Hij wil graag een gesprek met het db.
Hr. Backhuijs vindt het prettig om te horen wat er bij de bewoners leeft.
John vraagt of bekend is dat er bedrijven actief zijn voor aanbieding huisbeveiliging.
Hans: vroeger heb ik ruzie gehad met de burgemeester, maar wat deze nu doet: alle lof.

2

Kees: het paaltje bij de Damhertweide ligt nog steeds plat en de auto’s worden nog in de voortuinen geparkeerd.
Ed zegt dat er gecommuniceerd is met de bewoners. Als het paatje niet voldoet komt er een steviger exemplaar.
Wietse is bij Henk Boer geweest. Zijn mobiliteit neemt af, helaas.
Om 20.20 uur wordt de vergadering gesloten.
Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14
4-02-14
1-04-14
1-04-14
13-05-14
3/6
13-05-14
03-06-14
03-06-14
03-06-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein
Brief aan college B+W
Overleg gr.gr.bl over diverse punten
Maak kaartjes om knelpunten aan te geven
Hofweide, wat gaat er verder gebeuren?

Wie

informeren bij Roel Schulting naar info bord
Kopie van brief 4/02 aan Ed
Knelpunten bewoners Landmansweide
Punten voor wijkschouw

René
Heleen
Ed
allen

03-06-14
03-06-14
03-06-14
03-06-14
03-06-14

Achterstallig onderhoud Ziggo kasten
Overleg winkeliers/marktmensen
Gesprek tussen Joh. Gadella en db
Gesprek met Kunstcie.
Beplanting in Batau-Noord?

Hans
Heleen
Met Ed/Els
grgrbl

Einddatum

voortgaand

Half
augustus

Hans?/Johan G.?
Wie?
Els

hjbk notulist.
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